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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003271-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARIANO SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, acerca da redesignação da Perícia 

Médica, a realizar-se em 19/05/2018, às 9:15h, no Hospital Geral (Rua das 

Orquídeas, nº 135, Setor H), bem como para que compareça a fim de se 

submeter ao exame. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

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

Processo Número: 1000229-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. M. C. (AUTOR)

D. E. D. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000229-12.2018.8.11.0007 

AUTOR: D. E. D. M. M. e outros Advogado(s) do reclamante: LUCAS 

BARELLA, DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK RÉU: RAFAEL RIBEIRO DE 

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

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

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

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

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

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

ganhos atuais do requerido ou documento hábil que evidencie que ele 

aufere mensalmente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

descrito na inicial, ARBITRO os alimentos provisórios em trinta por cento 

(30%) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), que serão devidos a 

partir da citação e prosseguir até decisão final da causa, todo mês, sob as 

penas da lei, a ser depositado na conta bancária descrita na inicial. 4) Em 

análise sistemática da nova ordem processual imposta pelo vigor do NCPC, 

em especial quanto ao disposto no parágrafo único do art. 693, no caput 

do art. 695 e no art. 697, vislumbra-se adequação do rito especial previsto 

na Lei de Alimentos para com o novo Procedimento Comum das ações de 

família. Assim, CITE-SE pessoalmente a parte ré, mediante expedição de 

carta precatória, para comparecer à audiência de mediação e conciliação 

que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no dia 02 de abril de 2018, 

às 15h00, observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra 

designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá 

comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor 

Público (CPC, art. 695, § 4º). 4.1) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação 

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

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

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

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

5) INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para comparecerem à 

audiência supra designada. 6) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. 7) 

PROVIDENCIE, também, o necessário para publicação da presente decisão 

no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), observado os critérios de publicação 

para as ações que tramitam em segredo de justiça. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 31 de janeiro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002541-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002541-92.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ANA DALVA FERREIRA EXECUTADO: JOACIR RODRIGUES 

PROENCA Vistos etc. 1) RECEBO a inicial, em todos os seus termos. 2) 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

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

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

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

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

são físicos (Código Apolo 140593); CONSIDERANDO o previsto na Portaria 

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

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

obrigatoriamente, deverão ser protocolizados e distribuídos por meio do 

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

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

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

dispondo que “o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos 

será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a 

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

dos presentes autos (execução de alimentos), justamente pela 

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

supramencionada. No entanto, buscando dar vazão ao princípio da 

celeridade processual, bem como, preservar o interesse do alimentando, 

fica DISPENSADO o desarquivamento dos autos principais, haja vista não 

haver qualquer prejuízo às partes. 4) CITE-SE a parte executada 

pessoalmente, pelo rito do art. 528 do CPC/2015, EXPEDINDO-SE, para 

tanto, mandado, para efetuar o pagamento da obrigação alimentar em 

atraso, bem como as que se vencerem no curso da execução, no prazo 

legal de três (03) dias, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, §§ 3º 

e 7° do CPC/2015). 4.1) Não havendo noticias do pagamento do débito 

alimentar, certifique-se. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito. Em seguida, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 5) PROVIDENCIE a 

Secretaria de Vara o cadastramento da menores junto ao Sistema PJe, no 

polo ativo, também na qualidade de autor. Ciência à Defensoria Pública e 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 18 de dezembro de 2017. JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25597 Nr: 2803-50.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo Roque Caioni, Clarindo Roque Caioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença relativo à verba 

honorária, fixada inicialmente no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – fl. 

50.

Apresentados os cálculos iniciais, houve sua homologação (fl. 130), 
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determinando-se nova ordem de RPV, em substituição à anterior, a qual foi 

expedida sem as formalidades necessárias (fls. 125/126). Outrossim, 

foram apresentados novos cálculos à fl. 135, visando a atualização do 

quantum debeatur.

Pois bem.

Inicialmente, consigno ainda que, nos termos da Lei n. 11.960/09, há 

incidência de índices da caderneta de poupança à título de correção 

monetária nas execuções contra a Fazenda Pública. Ademais, de acordo 

com esta lei, bem como em consonância com a interpretação dada ao 

dispositivo legal pelo Pretório Excelso, os juros aplicáveis a partir de 

01/07/2009 são de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 ISTO POSTO, determino a remessa dos autos ao contador judicial, a fim 

de que elabore o cálculo do quantum debeatur observando os parâmetros 

legais acima indicados:

Valor principal: R$ 1.000,00;

Juros moratórios de 1% ao mês no período entre 07/06/2006 a 01/07/2009;

Juros moratórios de 0,5% ao mês no período entre 02/07/2009 até a 

presente data (08/07/2016);

Correção monetária: índice de caderneta de poupança durante todo o 

período (07/06/2006 até a data da realização do cálculo ora determinado).

Consigno ainda que, conforme jurisprudência firmada pelos nossos 

Superiores Tribunais, não incidem juros moratórios entre a homologação 

dos cálculos e a requisição de expedição do competente precatório (ou 

RPV) e entre tal requisição e o efetivo pagamento, desde que realizado 

dentro do prazo previsto constitucionalmente. Nesse sentido:

REsp 1143677 / RS

RECURSO ESPECIAL

2009/0107514-0

Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122)

Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL

Data do Julgamento02/12/2009

Data da Publicação/Fonte DJe 04/02/2010

DECTRAB vol. 207 p. 41

Ementa PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. DIREITO FINANCEIRO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A 

DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E O EFETIVO 

PAGAMENTO DA RPV. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. SÚMULA 

VINCULANTE 17/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. CABIMENTO. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. IPCA-

E. APLICAÇÃO.

1. A Requisição de pagamento de obrigações de Pequeno Valor (RPV) não 

se submete à ordem cronológica de apresentação dos precatórios (artigo 

100, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), 

inexistindo diferenciação ontológica, contudo, no que concerne à 

incidência de juros de mora, por ostentarem a mesma natureza jurídica de 

modalidade de pagamento de condenações suportadas pela Fazenda 

Pública (Precedente do Supremo Tribunal Federal: AI 618.770 AgR, Rel. 

Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12.02.2008, DJe-041 

DIVULG 06.03.2008 PUBLIC 07.03.2008).

2. A Lei 10.259/2001 determina que, para os efeitos do § 3º, do artigo 100, 

da CRFB/88, as obrigações de pequeno valor, a serem pagas 

independentemente de precatório, compreendem aquelas que alcancem a 

quantia máxima de 60 (sessenta) salários mínimos (§ 1º, do artigo 17, c/c 

o caput, do artigo 3º, da Lei 10.259/2001).

3. O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença 

judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é 

de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).

4. A Excelsa Corte, em 29.10.2009, aprovou a Súmula Vinculante 17,

que cristalizou o entendimento jurisprudencial retratado no seguinte

verbete: "Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da 

Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele 

sejam pagos."

5. Conseqüentemente, os juros moratórios não incidem entre a data da 

elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento do precatório, 

desde que satisfeito o débito no prazo constitucional

para seu cumprimento (RE 298.616, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal 

Pleno, julgado em 31.10.2002, DJ 03.10.2003; AI 492.779

AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13.12.2005, 

DJ 03.03.2006; e RE 496.703 ED, Rel. Ministro Ricardo

Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 02.09.2008, DJe-206 DIVULG 

30.10.2008 PUBLIC 31.10.2008), exegese aplicável à Requisição de 

Pequeno Valor, por força da princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi 

eadem legis dispositio (RE 565.046 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 

Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJe-070 DIVULG 17.04.2008 

PUBLIC 18.04.2008; e AI 618.770 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 

Segunda Turma, julgado em 12.02.2008, DJe-041 DIVULG 06.03.2008 

PUBLIC 07.03.2008).

6. A hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na

mesma linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal, pugna pela 

não incidência de juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o 

efetivo pagamento da requisição de pequeno valor - RPV (AgRg no REsp 

1.116229/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

06.10.2009, DJe 16.11.2009; AgRg no REsp 1.135.387/PR, Rel. Ministro 

Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, 

julgado em 29.09.2009, DJe 19.10.2009; REsp 771.624/PR, Rel. Ministro 

Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.06.2009, DJe 

25.06.2009; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 941.933/SP, Rel. Ministro 

Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14.05.2009, DJe 03.08.2009; AgRg 

no Ag 750.465/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 28.04.2009, DJe 18.05.2009; e REsp 955.177/RS, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.10.2008, DJe 

07.11.2008).

7. A correção monetária plena, por seu turno, é mecanismo mediante o 

qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, 

com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que 

independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um 

plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

8. Destarte, incide correção monetária no período compreendido entre a 

elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, ressalvada a 

observância dos critérios de atualização porventura fixados na sentença 

de liquidação, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, 

encartado na proibição de ofensa à coisa julgada (Mutatis mutandis, 

precedentes do STJ: EREsp 674.324/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, 

Primeira Seção, julgado em 24.10.2007, DJ 26.11.2007; AgRg no REsp 

839.066/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

03.03.2009, DJe 24.03.2009; EDcl no REsp 720.860/RJ, Rel. Ministro Teori 

Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão Ministro José Delgado, Primeira Turma, 

julgado em 10.04.2007, DJ 28.05.2007; EDcl no REsp 675.479/DF, Rel. 

Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 

01.02.2007; e REsp 142.978/SP, Rel.Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, julgado em 04.12.2003, DJ 29.03.2004).

9. Entrementes, ainda que a conta de liquidação tenha sido realizada

em período em que aplicável a Taxa Selic como índice de correção

monetária do indébito tributário, impõe-se seu afastamento, uma vez que a 

aludida taxa se decompõe em taxa de inflação do período

considerado e taxa de juros reais, cuja incompatibilidade, na hipótese, 

decorre da não incidência de juros moratórios entre a elaboração dos 

cálculos e o efetivo pagamento, no prazo legal, da

requisição de pequeno valor - RPV.

10. Consectariamente, o índice de correção monetária aplicável aos 

valores constantes da RPV, quando a conta de liquidação for realizada no 

período em que vigente a Taxa Selic, é o IPCA-E/IBGE

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), à luz do

Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça

Federal, aprovado pela Resolução 242/2001 (revogada pela Resolução 

561/2007).

11. A vedação de expedição de precatório complementar ou suplementar 

do valor pago mediante Requisição de Pequeno Valor tem por escopo 

coibir o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim 

de que seu pagamento não se faça, em parte, por RPV e, em parte, por 

precatório (artigo 100, § 4º, da CRFB/88, repetido pelo artigo 17, § 3º, da 

Lei 10.259/2001), o que não impede a expedição de requisição de 

pequeno valor complementar para pagamento da correção monetária 

devida entre a data da elaboração dos cálculos e a efetiva satisfação da 

obrigação pecuniária.

12. O Supremo Tribunal Federal, em 13.03.2008, reconheceu a 

repercussão geral do Recurso Extraordinário 579.431/RS, cujo thema

iudicandum restou assim identificado:

"Precatório. Juros de mora. Incidência no período compreendido entre a 

data da feitura do cálculo e a data da expedição da requisição de pequeno 
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valor."

13. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF, com fulcro no

artigo 543-B, do CPC, como cediço, não tem o condão, em regra, de

sobrestar o julgamento dos recursos especiais pertinentes.

14. É que os artigos 543-A e 543-B, do CPC, asseguram o sobrestamento 

de eventual recurso extraordinário, interposto contra

acórdão proferido pelo STJ ou por outros tribunais, que verse sobre

a controvérsia de índole constitucional cuja repercussão geral tenha

sido reconhecida pela Excelsa Corte (Precedentes do STJ: AgRg nos

EREsp 863.702/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado

em 13.05.2009, DJe 27.05.2009; AgRg no Ag 1.087.650/SP, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18.08.2009, DJe 

31.08.2009; AgRg no REsp 1.078.878/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, julgado em 18.06.2009, DJe 06.08.2009; AgRg no REsp 

1.084.194/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

05.02.2009, DJe 26.02.2009; EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 

805.223/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 

04.11.2008, DJe 24.11.2008; EDcl no AgRg no REsp 950.637/MG, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 

21.05.2008; e AgRg nos EDcl no REsp 970.580/RN, Rel. Ministro Paulo 

Gallotti, Sexta Turma, julgado em 05.06.2008, DJe 29.09.2008).

15. Destarte, o sobrestamento do feito, ante o reconhecimento da 

repercussão geral do thema iudicandum, configura questão a ser 

apreciada tão somente no momento do exame de admissibilidade do

apelo dirigido ao Pretório Excelso.

16. Recurso especial parcialmente provido, para declarar a incidência de 

correção monetária, pelo IPCA-E, no período compreendido entre a 

elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da requisição de pequeno 

valor - RPV, julgando-se prejudicados os embargos de declaração 

opostos pela recorrente contra a decisão que submeteu o recurso ao rito 

do artigo 543-C, do CPC. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do 

CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

ISTO POSTO, remetam-se os autos ao contador judicial para atualização 

do débito, nos termos acima expressos.

 Após, realize-se a requisição de pequeno pagamento, observando-se as 

formalidades necessárias (indicadas às fls. 125/126).

 Realizado o pagamento, intime-se o exequente para apresentação de 

seus dados pessoais e bancários, no prazo de 05 (cinco) dias, visando a 

elaboração do pertinente Alvará Judicial e, com sua elaboração, voltem-me 

os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113406 Nr: 1940-11.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcir Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o acordo encartado às fls. 100/101, no qual consta apenas 

a assinatura do executado, bem como a assinatura digital da petição é de 

pessoa estranha ao procedimento, INTIMEM-SE as partes para pugnarem o 

que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias sucessivos.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002589-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. L. P. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000678-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA VICTOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do Representante da parte autora acerca da decisão proferida 

nos autos (ID 10775052).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 160691 Nr: 6458-39.2017.811.0007

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da menor, a 

manifestar-se nos autos acerca do Parecer do Ministéiro Público de fls. 

21, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 100918 Nr: 2336-56.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Prado dos Santos, Moisés Prado dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20.315-O / MT

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

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

Requerida a regularizar a representação processual (fls. 93vº e 94), no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67922 Nr: 886-49.2010.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Lubrificantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19.171/MS, Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

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

requerente a manifestar-se nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 172, adiante transcrita: "(...) 

DEIXEI DE CITAR: Alta Floresta Lubrif icantes Ltda - 

CNPJ:104384980001-22, através de um de seus representantes legais, 

haja vista que a mencionada empresa não está mais estabelecida no 

endereço do mandado, atualmente o prédio encontra-se fechado, e 

vizinhos consultados sobre o paradeiro dos representantes legais da 
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mencionada empresa, as informações foram as de que, os mesmos se 

mudaram para lugar desconhecido (...)".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO DOS SANTOS ALMEIDA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003306-63.2017.8.11.0007 

AUTOR: ELEUTERIO DOS SANTOS ALMEIDA NETO RÉU: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, 

Trata-se de feito em que o polo ativo requereu o bloqueio de verbas 

públicas para o custeio de medidas que restaurem sua saúde, a serem 

concretizadas por entidades particulares. À fl. 150 foi certificado o 

decurso do prazo sem q ualquer comprovação do cumprimento nos autos 

pelos responsáveis. É o relato do necessário. Decido. Considerando que 

os orçamentos que embasam o pedido de bloqueio de verbas foram 

emitidos no mês de dezembro de 2017 (fls. 80/88), determino a intimação 

da parte autora para que em até 02 dias apresente três cotações atuais 

referentes aos serviços em tela. Com os orçamentos, intimem-se os entes 

requeridos, via PJe, para manifestação em até 2 dias, em respeito ao art. 

10 do CPC. Após, conclusos com urgência. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63614 Nr: 2778-27.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina Souza do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de fl.88, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57730 Nr: 2362-93.2008.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elzi Rosa Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, Ricardo Neves 

Costa - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94097 Nr: 2313-47.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Selegrãos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telson José Gomes e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Hora Cardoso - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

do endereço via sistema INFOJUD restou infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113015 Nr: 1589-38.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Elisete dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao Procurador da parte 

REQUERIDA de conformidade com o art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, com a 

finalidade de intimação, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116313 Nr: 4551-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Adriana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre os documentos de 

fls. 89/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127091 Nr: 3613-05.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Nieto Moya - 

OAB:235738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53763 Nr: 5748-68.2007.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do REQUERENTE, 

por meio do seu advogado, para manifestar sobre a certidão de decurso 

de prazo retro, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59304 Nr: 4000-64.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, Joaquim Felipe Spadoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91305 Nr: 224-51.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira e Maia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista que fora 

encontrado apenas valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, 

existente em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99567 Nr: 7188-60.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana, Ismael Junior Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do REQUERENTE, 

por meio do seu advogado, para manifestar sobre a certidão de decurso 

de prazo retro, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 6898-74.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIANA VEZENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116725 Nr: 4903-89.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Bruno da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do REQUERENTE, 

por meio do seu advogado, para manifestar sobre a certidão de decurso 

de prazo retro, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121985 Nr: 612-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO REMI PASSARINI, Vera Lúcia de 

Souza Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132706 Nr: 6642-63.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidel Misquilin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao Procurador da parte 

REQUERIDA de conformidade com o art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, com a 

finalidade de intimação, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34429 Nr: 168-28.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Nogueira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a patrona da parte Autora para que, no prazo 05 (cinco) dias 

improrrogáveis, informe nos autos os dados bancários de sua constituinte 

(banco, agência, número da conta corrente e CPF).

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47770 Nr: 7203-05.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHNdS, RAMNS, RMNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato Salicio Fabiano 

- OAB:14.474-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça de fl. 167 e cálculo de fls. 168/175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53881 Nr: 5860-37.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Gonçalves Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a patrona da parte Autora para que, no prazo 05 (cinco) dias 

improrrogáveis, informe nos autos os dados bancários de sua constituinte 

(banco, agência, número da conta corrente e CPF).

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 1608-20.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marines Peres Bezerra da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Vistos.

 OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis competente para que proceda 

à baixa do arresto sob averbação “R4/6.057” da matrícula n° 6.057, Livro 

2-AD, consignando-se que a responsabilidade de pagar os emolumentos 

referentes à baixa do arresto, é exclusivamente da parte executada.

 Ademais, determino que a secretaria deste juízo cadastre junto ao 

sistema Apolo, bem como anote na capa dos autos o advogado constituído 

à fl. 52 dos autos para receber as futuras intimações.

Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93030 Nr: 1221-34.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saravy & Brito Ltda, Antonio Benedito Saravy 

de Brito, Otacília Dias de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Saraiva das Souza - 

OAB:8267-B, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da 

parte autora, no endereço informado à fl. 113, em conformidade ao artigo 

412, § 5° da CNGC/TJ/MT, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

em termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110006 Nr: 5546-81.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes dos Santos, Maria Rita felix dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Andresa Bastos - 

OAB:30.773 OAB/GO, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, Valnir 

Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:17891, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10486/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação das partes, por 

meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo 

pericial juntado nesta ação, prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110447 Nr: 6021-37.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Bertan Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111512 Nr: 7198-36.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nasser Auada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomêsticos Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Scatambuli Sicuto - 

OAB:16.343-O/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 127-46.2014.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jone Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre o 

extrato de fl. 97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118073 Nr: 6000-27.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Augusto Rebouças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arilton Faustino de Aquino - 

OAB:4589-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar 

a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127234 Nr: 3676-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Rosa dos Anjos Barbosa

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fls.82/83, a fim de preencher os requisitos do artigo 

524 do CPC, instruindo com o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 160015 Nr: 6097-22.2017.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Lobato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marta Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686 MT, Regina da Silva Souza - 

OAB:22.876 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 151220 Nr: 1582-41.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para que manifeste acerca 

da impugnação apresentada pelo Município de Alta Floresta neste feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 152130 Nr: 2097-76.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para que manifeste acerca 

da impugnação apresentada pelo Município de Alta Floresta neste feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 5032-07.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Plinio Cavagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altemir Vizentin, Nilza de Almeida Martins 

Vezentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Vistos.

1) Inicialmente, DEIXO de analisar o pedido do executado de fl. 321, para 

apreciação do pedido de fls. 305/308, vez que já enfrentados e 

indeferidos na decisão de fl. 314, item “1”.

 No ponto, elucido que, além dos fundamentos constantes na referida 

decisão, ainda consta no Boletim de Ocorrência carreado pelo próprio 

executado à fl. 323, a declaração deste de que lhe pertence a propriedade 

do bem em questão, para o qual foi declarante da ocorrência de queimada.

 Assim, ADIVIRTO que, uma vez preclusa a decisão de fl. 214, não mais 

cabe nos presentes autos discussão acerca da titularidade da posse do 

bem penhorado, e sua persistência será interpretada como ato atentatório 

à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 1º, com aplicação de multa 

de até vinte por cento do valor da causa, sem prejuízo das sanções 

criminais, civis e processuais cabíveis.

2) Tocante ao pleito de fls. 329/330 (execução da multa fixado pelo 

descumprimento do determinado à fl. 296, item “6”), ACOLHO a justificativa 

de fls. 320/328 para deixar de aplicar a multa fixada. Contudo, DETERMINO 

a intimação do executado para, no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 

(quinze) dias, COMPROVAR NOS AUTOS o determinado no item “6” da 

decisão de fl. 296, sob pena de inspeção judicial.

3) Outrossim, independentemente do determinado no item “2”, INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

acerca da avaliação apresentada (fls. 333/344).

4) Com ou sem o aporte do determinado nos itens “2” e “3”, transcorrido o 

prazo estabelecido, CERTIFIQUE-SE do necessário e façam-se os autos 

CONCLUSOS.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110269 Nr: 5835-14.2013.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAMMdS, CMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIOVANI MARQUES DA SILVA, Rg: 

1785091-6, Filiação: Edson Alves da Silva e Gilma Marques Evangelista, 

data de nascimento: 04/05/1984, brasileiro(a), natural de Goioere-PR, 

convivente, pedreiro, Telefone 66 9664-7870. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida 

pela parte requerente em face de seu genitor. Diante da dificuldade quanto 

a localização do requerido para cumprimento do mandado de prisão, tendo 

uma vez comparecido espontaneamente em juízo, foi determinado por este 

Juízo a converção do rito para Cumprimento de Sentença que reconhece a 

exigibilidade de pagar em quantia certa, de modo a transmudar o rito de 

prisão em penhora .

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1) DEFIRO o pedido de fl. 69, determinando 

seja expedido Edital para a citação da parte requerida, com prazo de 30 

(trinta) dias, consignando o prazo e os termos constantes da decisão de 

fl. 64.2) Transcorrido "in albis" o prazo do item "1", NOMEIO como curador 

especial a pessoa do Defensor Público, que deverá ser intimado 

pessoalmente para apresentação de resposta, no prazo legal.3) Após, 

VISTA à parte exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se. 

Intime-se.

Observações: CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, para que PAGUE, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetiva citação, A PENSÃO 

ALIMENTÍCIA EM ATRASO na quantia de R$ 15.635,65 (quinze mil 

seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente 

aos meses de outubro/16 a junho/2017, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) para garantia da execução. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário do 

débito (previsto no art. 523 do CPC), inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.523 do NCPC). Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez (dez) por cento e, também, de honorários de 

advogado de 10% (dez) por cento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 01 de fevereiro de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116752 Nr: 4926-35.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigocar Indústria Frigorífica de Carnes Ltda, 

Abedenego de Macedo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Fernando Lobo 

Quintas - OAB:144573/RJ, Jorge Antonio Dantas Silva - 

OAB:66.078/RJ, Juan Costa Gonçalves - OAB:181.070/RJ, Mayara 

Matias Vasconcelos Rodrigues - OAB:198.529/RJ, Paola Cristina 

Longo de Miranda - OAB:205.956, Pedro Oliveira dos Santos - 

OAB:203.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRIGOCAR INDÚSTRIA FRIGORÍFICA DE 

CARNES LTDA, CNPJ: 05322767000150 e atualmente em local incerto e 

não sabido ABEDENEGO DE MACEDO GUIMARÃES, Cpf: 40694860115, 

Rg: 577.644, Filiação: João Rocha Guimarães e Vicentina Gomes Macedo, 

brasileiro(a), divorciado(a), comprador de gado, Telefone 66 3525-1374. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente ingressou com a Ação de Ressarcimento 

de Danos, Processada pelo Rito Sumário em face dos requeridos pelos 

fatos expostos a seguir: QUE a autora celebrou contrato de seguro com 

Supervias Serviços Rodoviários, pela apólice n. 6190 312 140678831-1, 

para cobertura do veículo HYUNDAI 2.5 TCI HA LONGO S/ CAÇAMBA, 

Ano 2009, Placa NJW-1244; QUE no dia 10/08/2011, o veículo segurado 

encontrava-se parado na Rodovia BR 364, Km 260,0, para a pintura da 

sinalização horizontal, estando um dos Funcionários sinalizando com a 

bandeira vermelha, em sinal de atenção para os veículos que trafegavam, 

quando o veículo de propriedade da primeira Ré e conduzido pelo segundo 

Réu, um Caminhão Cor Branca, Placa NPH-6768, abalroou traseira do 

veículo segurado; QUE foi registrado o Boletim de Ocorrência; QUE foi 

protocolado o competente Aviso de Sinistro e os prejuízos foram 

vistoriados, havendo a perda total do veículo, sengo pago ao segurado a 

quantia de R$ 41.070,24 e ao Banco Toyota do Brasil S.A. a quantia de R$ 

7.602,07, em 09.12.2011, referente ao saldo pendente do contrato de 

financiamento do veículo segurado; QUE a Autora descontou o valor de R$ 

25.200,00 referente a venda dos salvados, sendo certo que os prejuízos 

suportados somam a importância de R$ 23.472,31; QUE não resta dúvida, 

portanto, da culpa do segundo Réu no acidente, visto que o veículo 

segurado se encontrava parado na via; QUE a autora tentou uma 

composição amigável com os Réus, todavia não logrou êxito, não restando 

alternativa senão a invocação da tutela jurisdicional. A parte Autora requer 

a procedência do pedido autoral condenando os Réus, solidariamente, a 

pagarem os prejuízos suportados na quantia de R$ 23.472,31.

Despacho/Decisão: Vistos.1) Defiro o pedido de fl. 72, determinando seja 

expedido Edital para a citação da parte executada, com prazo de 30 

(trinta) dias e, para responder aos termos da presente, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando expressamente que, caso não ofereça 

contestação no prazo legal, se presumirão como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial.2) Transcorrido "in albis" o prazo do item "1", sem o 

aporte da resposta do requerido, NOMEIO como curador especial a 

pessoa do Defensor Público, que deverá ser intimado pessoalmente para 

apresentação de resposta, no prazo legal.Cumpra-se. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Miriam Rodrigues da 

Silva Ferreira, digitei.

Alta Floresta, 01 de fevereiro de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 152564 Nr: 2311-67.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para que manifeste acerca 

da impugnação apresentada pelo Município de Alta Floresta neste feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002371-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON LOPES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)
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GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002371-23.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CLEDISON LOPES BRITO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 (Comarca 

de Rio Branco-AC), movida por CLEDSON LOPES BRITO em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE INC). Com a inicial vieram os 

documentos juntados ao Pje. Entre um ato e outro, o autor apresentou 

aditamento à inicial, requerendo a desconsideração do pedido de número 

“d”, consistente na habilitação do crédito nos autos Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001 e pleiteando pelo cumprimento provisório de 

sentença, na forma do art. 520 do CPC. Pois bem. Compulsando os autos, 

em especial, a sentença carreada ao Id n. 9910659, prolatada na Ação 

Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, constato a necessidade, de 

prévia liquidação do julgado para posteriormente ser dado o cumprimento 

de sentença pleiteado pelo autor no Id n. 11505517. Assim porque, 

inobstante o autor demonstre por meio dos documentos de Id n. 9677696 , 

o vínculo contratual com a parte requerida e o valor investido, ainda 

carece de liquidez para propor o cumprimento de sentença pugnado, vez 

que remanesce a necessidade de se tornar estreme de dúvida a 

ocorrência ou não de recebimento pelo peticionário no todo ou em parte do 

valor investido, no ínterim entre o investimento e os efeitos da Ação 

Cautelar nº 0005669-76.2013.8.01.0001. Razão por que, INDEFIRO o 

pedido de cumprimento provisório de sentença pugnado. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca do interesse na continuidade da presente ação por 

meio de liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do 

art. 511 do CPC e conclusos. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 01 

de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002389-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOUVEIA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002389-44.2017.8.11.0007 

AUTOR: ANDRE LUIZ GOUVEIA RÉU: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por vício do produto c/c danos 

morais proposta por ANDRÉ LUIZ GOUVEIA em face de SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA e ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA (ELETROMÓVEIS MARTINELLO), todos 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, sob o ID 11244069 a parte 

autora e a primeira demandada apresentaram acordo, pugnando pela 

extinção do feito. É o relatório. HOMOLOGO para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes, ID 11244069, 

e DECLARO extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Tendo em vista a desistência expressa do prazo 

recursal, EXPEÇA-SE desde já alvará em favor do autor (conta ID 

11485555), do valor constante do ID 11272452. Após, ARQUIVE-SE 

observadas as formalidades legais. CUMPRA-SE. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001193-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GIVANNI DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001193-39.2017.8.11.0007 

AUTOR: CRISTIANO GIVANNI DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cristiano Givanni dos 

Santos ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, alegando em síntese, que em decorrência de oscilação de tensão de 

rede na residência do autor, ocasionou a queima do display da tela de sua 

TV LG, modelo 47LA6200. Em razão disso, solicitou administrativamente o 

ressarcimento dos danos causados, todavia, sem êxito. Desta feita, 

requer a condenação do requerido à título de danos materiais no valor de 

R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), consoante 

documento juntado ao Id n. 6728374 - Pág. 2, acrescida de juros e 

correção monetária a partir do evento danoso. Ainda, a condenação ao 

pagamento de danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Com a inicial foram juntados documentos ao Pje. Recebida a inicial, foi 

deferido o beneficio da justiça gratuita e designada audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera, ID n. 9463113. O Requerido, em sede 

de contestação, alega a ausência de ato ilícito da concessionária, tendo 

em vista a ocorrência de descarga elétrica e da ausência de nexo causal, 

portanto, requer a improcedência da pretensão de condenação ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais. Na sequencia, as 

parte foram intimadas para especificarem as provas que pretendessem 

produzir e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

consigno que ambas as partes requereram o julgamento antecipado da 

lide. Assim, considerando o conjunto processual probatório produzido, 

passo ao julgamento do feito. Pois bem. A relação jurídica sob análise é de 

consumo, posto que, na relação com o réu, o autor é destinatário do 

serviço de distribuição de energia elétrica e, como tal, consumidor, nos 

termos do que prescreve o artigo 2º, da Lei n. 8.078/90. Do princípio da 

boa-fé e das normas que regulam as relações de consumo, resulta que o 

consumidor tem direito à prestação de um serviço eficiente. Havendo 

falha, ou alegação de deficiência na prestação do serviço, salvo prova 

inequívoca em sentido contrário, por ela (ré) produzida, a responsabilidade 

deve ser imputada à prestadora do serviço, objetivamente responsável, 

conforme determina o artigo 14, caput e §3º, inciso I. Mais do que isso, 

viável a inversão do ônus da prova na hipótese de verossimilhança do 

articulado, mesmo porque, impossível seria ao Autor a comprovação de 

fato negativo (no sentido de que não ocorreram os episódios de queda de 

energia), tal como pretendeu o Requerido. É o que se extrai do disposto 

nos artigos 6º, VIII, 14, § § 1º e 3º e 22 do CDC. É inegável que quando se 

verificam as oscilações de energia e quedas em seu fornecimento, com 

prejuízo da regularidade e segurança do serviço prestado, há falha que 

deve ser imputada à concessionária, in casu, ao Requerido. Conquanto 

seja evidente que o transtorno tenha como causa imediata a atuação de 

um fator externo, ou seja, intempéries climáticas, também o é que no 

desenvolvimento de suas atividades a empresa concessionária de energia 

elétrica não criou mecanismos suficientemente seguros para prevenir e 

evitar tais danos, deixando de agir com a eficiência que dela se espera, 

sobretudo ante a magnitude de suas atividades e valores envolvidos em 

suas operações. Note-se que o réu em sua defesa alegou a inexistência 

de provas do nexo causal entre a oscilação de energia e o dano causado 

na TV de propriedade do Autor. Ainda, verifica-se através dos laudos 

técnicos ora acostados aos autos e pela carta de indeferimento da 

requerida, que foi encontrado registro de perturbação no sistema elétrico 

que afetou a unidade consumidora, Id n. 6728373 - Pág. 5. Nesse 

contexto, cabia à concessionária requerida demonstrar que o defeito do 

aparelho não decorreu de oscilação/sobretensão de energia elétrica, ônus 

do qual não se desincumbiu, a rigor do disposto no artigo 373,II,do Código 

de Processo Civil: Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 
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ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1º - Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2º - A 

decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3º - A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4º - A convenção de que trata o § 3º pode ser 

celebrada antes ou durante o processo. Assim, remanesce dever de 

indenizar ao consumidor, pelo dano apresentado no produto. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO/QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – 

APARELHOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – M-A-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – 

PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM 

PATAMAR IRRISÓRIO – ELEVAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS 

RECURSAIS - MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DA 

CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO. Em 

razão da natureza das atividades que desempenham, é objetiva 

responsabilidade da concessionária pela má prestação do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, razão pela qual o dano causado ao 

consumidor, decorrente da oscilação de tensão elétrica, uma vez 

demonstrado o nexo de causalidade, é passível de reparação. Uma vez 

constatados o ato ilícito e o nexo causal, a parte autora deve ser 

indenizada pelos prejuízos morais experimentados, não sendo possível 

falar em ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. Para a 

fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica 

das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em 

parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da 

conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. A fixação dos 

honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada 

em primeiro grau de jurisdição é ao devida ao patrono da parte, em função 

do trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJMT-Ap 116407/2017, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) Ademais, 

não se pode perder de vista que o réu é quem detém a tecnologia de sua 

atividade, eis que é prestador do serviço especializado, vez que é a parte 

mais forte na relação jurídica, ao menos no que se refere a facilidade de 

tráfego no meio tecnológico específico de sua atividade, presumidamente 

com aparato suficiente para identificar possíveis oscilações e falhas em 

seu sistema de distribuição de energia elétrica e, por consequência, 

demonstrar que realmente aconteceram na forma por ela sustentada. 

Conforme já salientado, dessa prova não se desincumbiu e, no confronto 

de versões, merece acolhida a pretensão do autor no sentido de ser 

declarada sua responsabilidade no presente caso. No que tange aos 

danos morais, é cediço que atentam contra os direitos da personalidade, 

isto é, configuram lesão ao patrimônio imaterial das pessoas físicas e 

jurídicas. Noutro giro, os reflexos do dano moral na esfera pessoal da 

vítima são presumidos; isto é, ocorrido o dano moral, o prejuízo é 

automaticamente reconhecido, pelo que, não exige demonstração. No 

presente caso, a conduta do Reclamado, trouxe-lhe sério 

constrangimento, extrapolando os limites aceitáveis referentes ao mero 

aborrecimento. Dessa forma, a conduta da Reclamada refletiu seu 

descaso para com o consumidor/Autor e afrontou seu patrimônio moral, 

pelo que, resta configurado o dano moral. Configurado o dano moral, 

resta, nesta quadra, delinear o valor da indenização. Em relação ao valor a 

ser fixado, não existe uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo 

Magistrado na condenação em danos morais, sendo devidos os critérios 

da prudência e razoabilidade. O dano moral, in casu, deve ser de natureza 

indenizatória, compensatória do prejuízo moral sofrido pela autora, e 

também punitivo à ofensora, a fim de se desestimular a repetição de casos 

semelhantes. Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CEMAT – OSCILAÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – DANO 

MATERIAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO - MÁ 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – REDUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência é pacífica em reconhecer 

que o defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia se 

configura pela ineficácia do sistema de proteção contra descargas 

elétricas na rede, que visa evitar as alterações bruscas de tensão que 

ocasionam a queima dos aparelhos eletrônicos. 2- É cediço que a 

responsabilidade decorrente do mau funcionamento do serviço público é 

objetiva, a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da 

teoria da culpa do serviço público (faute du servisse), que é a culpa 

anônima, não individualizada, posto que o dano não decorreu de atuação 

do agente público, mas de omissão do poder público, ficando evidente o 

nexo causal entre a ação/omissão e o dano para fins de indenização por 

danos morais. 3- O dano moral deve ser fixado pelo Julgador de acordo 

com suas experiências, considerando o caráter compensatório para a 

vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade. No 

arbitramento também se leva em conta as condições econômicas das 

partes, considerando-se que o valor acima da normalidade perde o sentido 

de punição de quem paga e de reparação para quem recebe, passando a 

ser enriquecimento sem causa. 4- Em observância aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, necessário se faz a redução do valor 

dos danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

(TJ/MT-Ap 97973/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 

25/06/2014) Dessa feita, diante dos fatores acima expostos, condeno a 

empresa ré em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, por considerar que este valor se afigura justo e razoável. 

Por essas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e condeno o Requerido 

ao pagamento dos danos materiais causados ao Autor, no valor de R$ 

2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), incidentes juros 

simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data do 

evento danoso, ou seja, 22/01/2017. Condeno o réu em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de indenização por danos morais, por considerar que 

este valor se afigura justo e razoável. Fixo correção monetária (INPC) 

desde a data da publicação desta sentença, nos termos da súmula nº 362 

do STJ e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos 

da súmula nº 54 do STJ. Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, 

nos moldes acima delineados. Após o trânsito em julgado, a Autora deverá 

requerer o procedimento de cumprimento de sentença, instruído com a 

memória atualizada do débito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo, com as baixas pertinentes. Por fim 

determino que as intimações em nome da Requerida sejam feitas à 

Patrona: OZANA BAPTISTA GUSMÃO, OAB/MT n.º 4.062. Intimem-se Alta 

Floresta, MT, 01 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001336-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA DE FREITAS CASTRO (AUTOR)

JOAO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001336-62.2016.8.11.0007 Vistos. João de Castro e 

Creusa de Freitas Castro, adequadamente qualificados nos autos, 

propuseram a presente Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando o 

preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerem a concessão do 

benefício denominado Aposentadoria por Idade em Trabalho Rural, 

carreando ao Pje inicio de prova documental. Os autores aduzem na 

exordial terem preenchido os requisitos para obtenção do benefício, 

carreando ao Pje os documentos sob o Id. 4479724, a fim de constituir o 
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início de prova material, esta a certidão de casamento, certidão do 

nascimento do filho Pedro de Castro, Carteira de filiação em sindicato dos 

trabalhadores rurais do autor João de Castro (Id. nº 4479782), e a nota 

fiscal em nome do autor pretendendo comprovar o labor rural. Carrearam 

ao Pje o indeferimento administrativo sob o Id. nº 4479754. Recebida a 

inicial ao Id. nº 4488136, fora deferida a gratuidade de justiça e 

determinou-se a citação da autarquia requerida. Por meio da contestação 

sob o Id. nº 8685262, c/c extrato CNIS ao Id. nº 8685272, o INSS arguiu a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, bem como ausência de qualquer 

documento que conste no rol do art. 106 (comprovação de atividade rural) 

e o fato de que a autora reside em meios urbanos, o que não milita com o 

efetivo exercício probatório de regime de economia familiar que os 

requerentes deveriam comprovar. Em audiência instrutória, houve a oitiva 

do autor e de duas testemunhas, permanecendo os autos conclusos para 

sentença. É o breve relatório. Fundamento. Decido. O pedido é 

improcedente. Os autores, documental e testemunhalmente, pretenderam e 

NÃO conseguiram comprovar de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 

8.213/1991 – LGPS, principalmente quanto ao exercício de atividade em 

regime de economia familiar. Com efeito, não resta presente no caderno 

processual qualquer um dos documentos elencados no art. 106, da Lei 

8.213/91, documentos estes aptos a comprovar a atividade rural. 

Inobstante, em seu depoimento pessoal, o autor declarou que, no ano de 

2000 até o ano de 2001 trabalhou em uma propriedade rural, no ano de 

2001 ao ano de 2008 trabalhou na Fazenda Canaã, contudo, não é o que 

se verifica junto ao CNIS do autor (Id. 8685272). Após este período o autor 

assevera que passou a morar na cidade, no bairro Panorama, onde reside 

até os dias atuais, alegando ter trabalhado como jardineiro em um posto de 

combustíveis desta cidade. Outrossim, o pedido da autora Creusa de 

Freitas Castro, improcede, vez que, mesmo não constando registro ao 

CNIS (Id.8685272), verifica-se que esta não alcançou o lapso temporal 

necessário para a aposentadoria especial. Neste ponto destaco o 

depoimento pessoal da testemunha Severino Valdevino Bezerra no qual 

alega terem laborado juntos no ano de 1984 a 1989, precisando por sua 

vez que o autor laborou a partir desta data em um terreno próximo da 

cidade, bem como o da testemunha José Norberto Irmão, que por sua vez, 

afirma que o autor sempre trabalhou na roça, porém não sabendo precisar 

o local ou período do labor rural. Ainda, considerando-se que o autor João 

de Castro preencheu o requisito etário aos 29/07/2013 (Id.4479724), e a 

autora Creusa de Freitas Castro aos 05/04/2013 (Id.4479724) tem-se que, 

àquela época, os autores NÃO MAIS RESIDIAM no campo, nem exerciam 

exclusivamente labor rural, pelo que, improcede o pedido, nos termos do 

artigo 143 da Lei 8.213/91. Nesse sentido: REsp 1354908 / SP RECURSO 

ESPECIAL 2012/0247219-3 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES (1141) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do 

Julgamento 09/09/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2016 Ementa 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM 

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, 

sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 

8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar 

laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar 

por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao 

alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o 

segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a 

regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural 

pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos 

para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em 

que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma 

concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS 

conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância 

do art. 543-C do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO À luz do exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil 

(NCPC), RESOLVO o mérito para julgar IMPROCEDENTE o pedido da 

presente ação. Condeno os autores ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, observados o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do 

CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça. 

INTIME-SE a parte autora, através de seu patrono e, em seguida, o INSS, 

na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Alta Floresta, 

MT, 1 de fevereiro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11536023 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

11536026 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

11536023, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010297-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MANOEL DA SILVA 00644481188 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVEX BRASIL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES E SILVA OAB - RJ0136630A (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte requerida acerca da penhora online efetivada, cientificando-lhe que 

o prazo para oferecimento de embargos é de 15 (quinze) dias, a partir de 

sua intimação, conforme Enunciados nº. 117 e 142 do FONAJE, e Súmula 

nº. 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010297-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MANOEL DA SILVA 00644481188 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVEX BRASIL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES E SILVA OAB - RJ0136630A (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, tendo em 

vista que a penhora online restou parcialmente frutífera.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003012-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILELA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 15 de 716



ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PROMOVENTE E 

PROMOVIDA, na pessoa dos Patronos habilitados nos autos, para 

comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

Março de 2018, às 15:00 horas, na sede do Juizado Especial de Alta 

Floresta - MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIO LUIZ FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR OAB - MT21477/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000246-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GERCIO LUIZ FRANCA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória 

objetivando a suspensão das cobranças que o requerente alega serem 

indevidas, bem como a determinação para que a requerida se abstenha de 

incluir o nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Pois bem. 

O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção 

do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, restam plenamente evidenciados 

os elementos da tutela de urgência legalmente previstos, pois a parte 

requerente demonstrou a probabilidade de seu direito, mediante 

documentos que acompanham a petição inicial; bem como demonstrou o 

risco ao resultado útil do processo. Ademais, o perigo de irreversibilidade 

da medida, em casos como este, não existe, pois com eventual 

improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas pela parte 

requerida. Deve-se levar em consideração, ainda, que não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito, não deve sofrer cobranças referentes a tais 

débitos, tampouco figurar no rol de inadimplentes por referida dívida. 

Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

para determinar que a parte requerida promova a suspensão das 

cobranças, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos 

cadastros restritivos ao crédito, referente à relação jurídica discutida na 

presente demanda, sob pena de multa cominatória que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) após a intimação desta decisão. De outro norte, no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação já designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 

de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001796-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Y. V. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

JOSIMEIRE DA LUZ OAB - 028.495.521-35 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001796-15.2017.8.11.0007 

AUTOR: YASMIN VITORIA DA LUZ REPRESENTANTE: JOSIMEIRE DA LUZ 

RÉU: EWERTON HENRIQUE CEOLIN Vistos. Y. V. da L., representada por 

sua Genitora JOSIMEIRE DA LUZ, ajuizou a presente Ação de Investigação 

de Paternidade c/c Alimentos em desfavor de EWERTON HENRIQUE 

CEOLIN, todos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que acredita 

ser o Requerido seu Genitor. Requerer a procedência da ação para o fim 

de reconhecer o Requerido como seu pai biológico, bem como fixar-lhe 

Alimentos. Com a inicial (ID. 8694157) vieram os documentos de IDs. 

8694163, 8694168, e outros. Ao ID. 8695627, consta decisão deferindo a 

Gratuidade de Justiça, determinando a citação do Requerido e designando 

audiência conciliatória. Realizada audiência de conciliação (ID. 9946449), 

as Partes formularam acordo quanto ao reconhecimento de paternidade. O 

Requerido apresentou contestação ao ID. 10196525, instruindo os autos 

com documentos. A Parte Autora apresentou impugnação à contestação 

ao ID. 10868498. O Ministério Público Estadual manifestou-se ao ID. 

11138167. Após, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Analisando os presentes autos, verifico que o Requerido não requer a 

concessão da assistência judiciária gratuita. Pois bem. Entendo ser o caso 

de INDEFERIMENTO do pleito de concessão de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não restou comprovada nos autos a precariedade 

econômica do Réu. A propósito, a moderna jurisprudência é assente no 

sentido de que não basta que o postulante, para fazer jus ao benefício, 

simplesmente declare ser pobre na forma da lei ou que não possui 

condições de prover as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, devendo existir elementos que comprovem a impossibilidade de 

se arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, a partir da análise 

dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o Requerido é um 

profissional em formação de mestrado, proprietário de uma academia e 

que exerce a função de professor na Escola Estadual Mário Correia da 

Costa, presume-se, portanto, que este não se encontra no estado de 

miserabilidade, a justificar a concessão deste benefício. Por tais 

considerações, INDEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita ao Requerido EWERTON HENRIQUE CEOLIN. Intime-se a o 

Requerido, pessoalmente, acerca da presente decisão para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova a regularização de sua representação 

processual. Pois bem. O conjunto probatório demonstra que a Autora é 

filha do Requerido, especialmente pelo exame pericial (exame de DNA – ID. 

10256027). Dessa forma, o reconhecimento da paternidade atribuída ao 

Requerido é medida que se impõe. Diante do exposto, em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado de 

reconhecimento de paternidade, para o fim de declarar que YASMIN 

VITÓRIA DA LUZ é filha de EWERTON HENRIQUE CEOLIN. Dessa forma, 

determino a averbação deste fato junto ao assento de nascimento da 

menor, Cartório Dalla Riva desta Comarca, para o fim de INCLUIR o nome 

de seu Genitor, EWERTON HENRIQUE CEOLIN, bem como o nome de seus 

avós paternos JAIR CEOLIN e LUZIA GALDINO CEOLIN e ACRESCER ao 

nome da Autora, o patronímico de seu Genitor. Dessa forma, o seu nome 

passará a ser YASMIN VITÓRIA DA LUZ CEOLIN. Expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais – Cartório 

Dalla Riva desta Comarca, para que retifique o assento de nascimento da 

Autora, nos termos acima expostos. No que diz respeito ao pedido de 

alimentos, por imposição legal e por haver expressa menção da 

necessidade da Menor no recebimento dos alimentos, FIXO os alimentos 

provisórios no importe 30% (trinta por cento) do salário mínimo, ou seja R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), desde a 

presente data. Ademais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de março de 2018, às 16h30min, para a oitiva das 

testemunhas e depoimento pessoal da parte autora. Fixo como pontos 

controvertidos: a) a necessidades da menor quanto ao valor dos 

alimentos, e b) possibilidade financeira do Requerido de arcar com os 

alimentos. Deverá a parte apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de 

acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá ao advogado da parte, informar 

ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as 

testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas 

testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

INTIME-SE a parte autora e seu procurador para comparecerem, 

consignando, nas intimações da parte autora as penas do § 1º do art. 385 
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do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 11 de 

janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002367-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PERES MORANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002367-83.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: VALDIR PERES MORANDI REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o erro 

material da decisão proferida ao ID. 9720532, vez que se tratando de um 

processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os benefícios 

da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do NCPC. CITE(M)

-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, para, 

querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as provas 

que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos 

da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de 

novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). 

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME (M)-SE 

o (a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as 

provas que pretende (m) produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico 

a existência de relação de consumo entre as partes, de modo que, diante 

da verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da 

prova, com fundamento no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o 

requerido apresente os comprovantes de pagamentos realizados pelo 

requerente relativamente a quantidade de contas adquiridas. Após, 

conclusos. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003100-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003100-49.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ROBERTO APARECIDO PEREIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o erro material 

da decisão proferida ao ID. 10764473, vez que se tratando de um 

processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os benefícios 

da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do NCPC. CITE(M)

-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, para, 

querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as provas 

que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos 

da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de 

novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). 

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME (M)-SE 

o (a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as 

provas que pretende (m) produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico 

a existência de relação de consumo entre as partes, de modo que, diante 

da verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da 

prova, com fundamento no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o 

requerido apresente os comprovantes de pagamentos realizados pelo 

requerente relativamente a quantidade de contas adquiridas. Após, 

conclusos. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003152-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE PUPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003152-45.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE PUPIM REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o 

erro material da decisão proferida ao ID. 10765930, vez que se tratando 

de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003151-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE CRISTINA DELLA GIUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003151-60.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: GRACIELLE CRISTINA DELLA GIUSTINA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de 

corrigir o erro material da decisão proferida ao ID. 10765817, vez que se 

tratando de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO 

os benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 
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no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003146-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA RIBEIRO FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003146-38.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SUELI APARECIDA RIBEIRO FIDELIS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de 

corrigir o erro material da decisão proferida ao ID. 10765727, vez que se 

tratando de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO 

os benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003135-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MEDEIROS TEIXEIRA KUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003135-09.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: RAQUEL MEDEIROS TEIXEIRA KUSTER REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de 

corrigir o erro material da decisão proferida ao ID. 10765592, vez que se 

tratando de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO 

os benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003118-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADILSON DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003118-70.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SERGIO ADILSON DE GODOY REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o 

erro material da decisão proferida ao ID. 10765306, vez que se tratando 

de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003117-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVANE DIAS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003117-85.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ROSEVANE DIAS DA ROSA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o 

erro material da decisão proferida ao ID. 10764977, vez que se tratando 

de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003115-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALIA LEMES FERREIRA CENSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003115-18.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ORDALIA LEMES FERREIRA CENSON REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de 

corrigir o erro material da decisão proferida ao ID. 10764606, vez que se 

tratando de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO 

os benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003114-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003114-33.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARILENE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de 

corrigir o erro material da decisão proferida ao ID. 10764578, vez que se 

tratando de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO 

os benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003108-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MEDEIROS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003108-26.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ISRAEL MEDEIROS TEIXEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem, com o fito de corrigir o 

erro material da decisão proferida ao ID. 10764537, vez que se tratando 

de um processo novo, necessária a citação da Parte Ré. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça nos termos do art. 99, caput, do 

NCPC. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de 

mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira 

justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), 

advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), 

sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença 

que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido 

o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação 

de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento 

no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os 

comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a 

quantidade de contas adquiridas. Após, conclusos. Alta Floresta/MT, 23 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1002693-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. C. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002693-43.2017.8.11.0007 

AUTOR: JANAINA DE MATOS CARDOSO NEGREIROS RÉU: RILDO 

MARQUES Vistos. Trata-se de Ação de Alimentos com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por S. C. M., representada por sua Genitora JANAINA 

DE MATOS CARDOSO em face de seu Genitor RILDO MARQUES. Durante 

o tramite processual, as partes firmaram acordo, nos seguintes termos: a) 

Que a guarda da Menor será desempenhada pela Genitora, sendo que o 

Genitor poderá visitá-la em finais de semana alternados; b) Que durante 

as férias escolares a Menor ficará metade deste período com o Genitor e 

a outra metade com a Genitora; c) O Genitor pagará a título de pensão 

alimentícia para o filho o percentual de 30% (vinte e seis por cento) do 

salário mínimo vigente, que atualmente corresponde a quantia de R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos). O pagamento 

será realizado até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta bancária da 

Genitora, e, d) O Genitor arcará, ainda, com 50% (cinquenta por cento) 
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das despesas médico-hospitalares, desde que não atendidas pelo SUS, 

farmacêuticas, material escolar e dentista, mediante a apresentação de 

recibo ou nota fiscal. Oportunizada a manifestação o Ministério Público, 

pugnou-se pelo deferimento do pedido exordial e a consequente 

homologação do termo de acordo apresentado (ID. 11158365). Assim, em 

consonância com o parecer o Ministério Público, HOMOLOGO para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo realizado entre as Partes. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15). Expeça-se termo de guarda definitiva da Menor em 

favor de sua Genitora Uma vez que se trata de causa de natureza 

expressamente elencada no §2º, do art. 12, do NCPC, não se aplica a 

ordem cronológica preferencial de julgamento ao presente feito. Isentas as 

partes de custas processuais, por serem beneficiários da gratuidade de 

justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 08 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000598-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. K. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

CASSIANA GABRIEL KATO OAB - 018.982.531-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000598-40.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ISADORA KATO NOGUEIRA DA SILVA REPRESENTANTE: 

CASSIANA GABRIEL KATO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares nas 

contrarrazões, INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões ou 

manifestar-se a respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante disposto no §2º, do art. 1.010, do novo códex adjetivo civil. 

Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos do 

artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já 

indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no 

artigo 346 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001773-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. R. (EXEQUENTE)

S. O. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001773-69.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: SEVERIO ORLANDI NETO, VERA LUCIA RODRIGUES 

EXECUTADO: ADRIANO ORGANDI Vistos. Trata-se de ação de execução 

de alimento movida por SEVERINO ORLANDI NETO, representado por sua 

Genitora VERA LÚCIA RODRIGUES, em desfavor do Genitor ADRIANO 

ORLANDI. Em petitório de ID. 11265202 a parte exequente informou que a 

Executada pagou integralmente o débito alimentar alvo da presente ação 

de ação, razão pela qual requereu a extinção do presente feito. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Tendo em vista que a parte devedora satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Deem-se as baixas em 

eventuais gravames. Sem honorários advocatícios e custas processuais. 

Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140604 Nr: 3281-04.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei 

Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Intimação dos procuradores das partes acerca da audiência designada 

para o dia 21/02/2018, às 16:50 horas para oitiva da(s) testemunha(s) do 

autor nos autos de Carta Precatória nº 1408-89.2017.811.0085 em trâmite 

perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126698 Nr: 3389-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido dos Santos, Terezinha Foscarim dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves Gondinho, João Gomes da 

Silva, Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Lurdes Salvador

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

INTIME-SE a Parte Apelada para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 162757 Nr: 435-43.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Cipriani - OAB:21468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por SIDNEI PEREIRA DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 20 de 716



SANTOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega o executado que confessa a dívida em execução, bem como 

informou que efetuou o parcelamento junto à Secretaria de Estado de 

Fazenda-Governo do Estado de Mato Grosso.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls.08/11.

DECIDO.

Intime-se a parte autora para que recolha as custas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código 

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

inciso III do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126501 Nr: 3284-90.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Oliveira Dancini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação, José Lourenço de Melo, JOANA DE ALMEIDA 

GAMELEIRA, Luiz Aparecido dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

INTIME-SE a Parte Apelada para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128356 Nr: 4257-45.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Edivar da Paixão, Luzia Moreira Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cremilda Santos Silva, Rogério Aparecido da 

Hora, Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Carlos Felix de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

INTIME-SE a Parte Apelada para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128521 Nr: 4351-90.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia Lopes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação, Virginia Lopes das Neves, Ivoneide Teixeira da 

Costa, Igreja Assembléia de Deus

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:12607/SP

 Vistos.

INTIME-SE a Parte Apelada para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143617 Nr: 4950-92.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovídio Ferreira de Souza Junior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS em face de Ovídio Ferreira de Souza 

Júnior, alegando, em síntese, excesso de execução resultante da 

diferença entre os cálculos apresentados pela embargada e os juntados 

pelo embargante.

Intimada para impugnar, a parte embargada compareceu nos autos (fls. 

110/113) e concordou com os cálculos apresentados, requerendo sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a própria parte embargada concordou com os cálculos 

apresentados pelo embargante, não resta alternativa senão extinguir o 

feito com resolução de mérito.

Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pleito do embargante, razão porque HOMOLOGO os 

cálculos apresentados à fl. 108v pelo INSS, para que produzam os 

jurídicos e legais efeitos.

Deixo de condenar a embargada ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, diante de sua concordância com 

os cálculos apresentados.

 Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015.

EXPEÇA-SE requisição de pagamento.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 17653 Nr: 2987-40.2002.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Conti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 

2018, às 13h30min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001078-18.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA JOSE DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial foram colididos documentos via PJE. A inicial foi recebida, 

oportunidade em que fora determinada a citação da requerida. O requerido 

ofertou contestação, alegando preliminarmente a ausência de laudo do 

IML, requerendo, por fim, a improcedência do pedido, sob o fundamento da 

autora não ter provado os fatos constitutivos do seu direito. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação. DECIDO. Passo a apreciar 

a matéria preliminar arguida pelo demandado. Inicialmente, consigno que é 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, não 

havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 

5929-MT) como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

300,00 (trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000226-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PINHEIRO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000226-57.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MAURO PINHEIRO DIAS Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha 

as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do 

processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001063-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR VERGINA DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001063-83.2016.8.11.0007 

AUTOR: ISMAR VERGINA DOS SANTOS COSTA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. ISMAR VERGINA DOS SANTOS 

COSTA, devidamente qualificada e representada nos autos, propôs a 

presente “Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por 

Incapacidade C/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, 

que se encontra incapacitada para o trabalho de forma definitiva, razão 

pela qual entende fazer jus ao recebimento do auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez conforme grau de incapacidade. Com a inicial 

foram colididos documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 4265485, 

oportunidade em que foi determinada a realização de perícia médica. Ao 

ID. 8718471 foi juntado nos autos o laudo pericial, constatando pela 

incapacidade permanente da parte autora. A Autarquia Federal 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e 

no mérito aduziu que a autora não comprovou fazer jus a concessão do 

benefício previdenciário pleiteado, pugnando, ao final, pela improcedência 

dos pedidos constantes na inicial. Com a peça contestatória (ID. 

10709813) foram juntados documentos via PJE. A Parte Autora 

apresentou impugnação à contestação ao ID. 10889742. Após, vieram-me 

os autos conclusos para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de 

ação previdenciária proposta por ISMAR VERGINA DOS SANTOS COSTA 
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em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez conforme grau de incapacidade. Quanto a preliminar de 

prescrição trazida pela Autarquia, esta não merece prosperar, pois o 

requerimento do benefício na via administrativa se deu em 06 de abril de 

2016, e a ação foi ajuizada em 23 de novembro de 2016, portanto, longe 

de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. 

Assim, indefiro a preliminar suscitada e passo a análise do mérito. A Lei nº 

8.213/91 preconiza, nos artigos 42 a 47, que o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o 

período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando 

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

insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta 

a subsistência e a condição de segurado. O art. 42 e seguintes da 

referida lei, estabelecem os requisitos para obtenção ao beneficio da 

aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) 

que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Igualmente, em seu art. 59, prevê a 

Lei n.º 8.213/91, os requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, quais sejam: a) qualidade de segurado; 

b) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas às premissas legais, examinemos o caso 

em concreto. Submeteu-se a requerente à perícia médica, ID. 8718471, 

sendo que o expert constatou que a autora sofre de “sequelas de 

hanseníase”, além de afirmar que a autora está incapacitada de forma 

permanente para suas habituais atividades. De acordo com o laudo 

pericial, após análise clínica e exames complementares, a parte autora 

está incapacitada para exercer seu labor e essa incapacidade é 

permanente. Quanto à qualidade de segurada da previdência e carência, a 

autora deveria comprovar a contribuição no período de 12 (doze) meses 

anterior ao requerimento do benefício, o que foi feito. Restou demonstrado, 

ainda, que a enfermidade da autora se agravou após sua filiação ao 

Regime Geral da Previdência Social. Assim, em face da conclusão pericial 

acima exposta e comprovada a qualidade de segurada, bem como 

cumprida a carência nos termos do art. 25, I, da Lei 8.213/91, a parte 

autora faz jus à concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, 

uma vez que preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e 

seguintes da Lei 8.213/91. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e CONDENO o INSS a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez a autora, com renda a ser calculada pelo 

INSS, desde a data do requerimento na via administrativa (06 de abril de 

2016), o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do NCPC. Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em 

julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do 

ultimo pedido de prorrogação do benefício na via administrativa (06 de abril 

de 2016), corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo 

INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela 

para determinar ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez com renda 

mensal a ser calculada pela Autarquia Federal, uma vez que presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado. Isento de custas e 

despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto 

àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 

2001. Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Número do CPF: 984.561.301-25. Nome da Mãe: Rita Alves dos Santos. 

Nome da Segurada: Ismar Vergina dos Santos Costa. Endereço da 

Segurada: Rua BD5, número 263, Alta Floresta/MT. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por invalidez. Renda Mensal: a ser calculado pelo INSS. 

Data do Início do Benefício-DIB: 06 de abril de 2016. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 13/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 8/2018/DF, de 12.1.2018, que estabeleceu 

a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de 

fevereiro do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de permuta formulado pelos Oficiais de Justiça, 

Darley Chaves e Helson de Siqueira Corrêa;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 8/2018/DF, de 12.1.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de Justiça desta 

Comarca, nos dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dias 2, 3 e 4 de FEVEREIRO de 2018

Oficial (a) de Justiça: HELSON DE SIQUEIRA CORRÊA

Telefones: (66) 99200-0435 e 99256-5103

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 5 a 9 de FEVEREIRO de 2018

Oficial (a) de Justiça: DARLEY CHAVES

Telefones: (66) 99988-7755

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 2 de fevereiro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91760 Nr: 5576-67.2009.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coelho de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Martins Vasconcelos, Admilson 

Uruguay de Almeida, Ana Maria da Silva Souza, Alcinda Arraes Barbosa, 

Marilza Francisca de Brito, Raimunda Francisca de Brito, Taissa Natalia 

Souza Anicesio Domingues, Edinaldo Pereira Lima, Antonio de Sousa Lima, 

Waldivino Freire de Souza, Sebastião Borges de Carvalho, Francielma 

Lopes de Oliveira, Lovani Marilei Faleiro, Jonatan da Mata de Jesus
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:9900/MT, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, luis 

felipe lammel - OAB:7133 MT, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 

5.880-A, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, Diego Mayolino Montecchi - OAB:MT 

12.124, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, JULIANA 

BATISTA DOS SANTOS - OAB:11.154-MT, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$90,00(noventa reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180238 Nr: 2192-23.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ester Alves da Silva, Espólio de 

Antonio Saboia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP

 Vistos.

1.INTIME-SE o inventariante para regularizar a habilitação dos herdeiros, 

no prazo de 10 (dez) dais, sob pena de remoção (art.622, II, CPC/2015).

2.Após, conclusos para resolução das impugnações, bem como avaliar se 

a questão da titularidade do imóvel é de alta indagação.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210495 Nr: 9829-88.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Castro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Maia Alves Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana do Vale 

Mascarenhas - OAB:19.638-GO

 60.Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na peça inaugural, para CONDENAR a 

Requerida ELAINE MAIA ALVES BORGES no pagamento do valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), em favor do Autor MARCOS JOSÉ 

CASTRO E SILVA, a título de indenização por DANOS MORAIS, devendo 

os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data 

da lavratura do Relatório Médico (07.02.2013), art. 398, CC/2002 e 

correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 

nº. 362, do STJ), observados os índices do IPCA.61.Por fim, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

CPC/2015.62.Por conseguinte, CONDENO a Requerida no pagamento de 

Custas e Honorários Advocatícios, que FIXO em 10% da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC/2015.63.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe.64.Expeça-se o necessário. 65.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215730 Nr: 295-86.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Miranda de Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/09, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do 

que dispõe o art. 485, VI, do CPC/2015.12.SEM custas e honorários 

advocatícios, por não haver sequer formado a relação 

processual.13.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito 

com as baixas e anotações necessárias.14.Publique-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233816 Nr: 11867-39.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Nunes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unemat - Universidade Estadual de Mato 

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Franco de Miranda - 

OAB:OAB/MT 14935-O

 Vistos.

1. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

2. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237532 Nr: 14485-54.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da demanda na 

forma do art.487, I, CPC/2015.15.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme 

art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009. 

16.Ciência ao Ministério Público. 17.Após o prazo de recurso voluntário 

das partes, DETERMINO a remessa dos autos para reexame necessário 

da sentença, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009.18.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. 19.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13564 Nr: 36-87.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceva - Cerveja Vale do Araguaia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM PIRACEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 SENTENÇA.
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1. Cuida-se de execução ajuizado por CEVA – CERVEJA VALE DO 

ARAGUAIA LTDA, em desfavor do CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM 

PIRACEMA.

 2. Determinada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito 

(fl. 120), constatou-se ela não reside mais no endereço informado na 

inicial (fl. 122).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Verifico que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, contudo, não foi possível sua concretização, uma vez que 

não foi encontrada no endereço informado, vide fl. 122. Assim, a parte 

requerente descurou da sua obrigação processual de atualizar o seu 

endereço, conforme art. 274, parágrafo único, CPC/2015, in verbis:

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

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

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

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

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

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. SEM custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227106 Nr: 7105-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubirajara Batista Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DENEGO a 

ordem almejada, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art.487, 

I, CPC/2015.16.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da 

Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.17.Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.18.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238402 Nr: 15081-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Félix Lopes Cardozo, Lidiane Félix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Madre Marta Cerutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO a 

ordem almejada, confirmando a liminar deferida às fls.51/53 e resolvendo o 

mérito do processo, nos termos do art.487, I, CPC/2015.10.SEM CUSTAS E 

HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, 

da Lei 12.016/2009.11.Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 158944 Nr: 11713-94.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB. LEASING S/A-ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133.091

 SENTENÇA.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ajuizada por ADALBERTO ALVES DE MATOS em face de BB. LEASING 

S/A-ARRENDAMENTO MERCANTIL.

A parte Exequente requereu o cumprimento da sentença de fls. 417/421, 

que condenou a executada a pagar montante referente a honorários 

advocatícios.

A parte Executada juntou ao feito comprovante de depósito do valor 

executado bem como pugnou pela extinção do feito (fls. 439/440).

Às fls. 444 o Requerente concordou com o valor depositado, requereu 

seu levantamento através de expedição de alvará judicial e pugnou pela 

extinção do feito ante o adimplemento.

 Assim, DEFIRO o pedido de fls. 439/440 e 444, devendo a nobre gestora 

expedir alvará eletrônico para levantamento dos valores depositados às 

fls. 441, observando-se as formalidades legais.

 Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 924, II do CPC/2015.

Custas pelo Requerido.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 172594 Nr: 5630-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romeu de Aquino Nunes - 

OAB:3770/MT

 SENTENÇA.

Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ajuizada por BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

em face de BANCO DO BRASIL S/A.

A parte Exequente requereu o cumprimento da sentença de fls. 149/153, 

que condenou a executada a pagar montante referente a honorários 

advocatícios.

A parte Executada juntou ao feito comprovante de depósito do valor 

executado bem como pugnou pela extinção do feito (fls. 214/215).

Às fls. 219 o Requerente concordou com o valor depositado, requereu 

seu levantamento através de expedição de alvarás judiciais e pugnou pela 

extinção do feito ante o adimplemento.

 Assim, DEFIRO o pedido de fls. 214/215, devendo a nobre gestora expedir 

alvarás eletrônicos para levantamento dos valores depositados às fls. 

218, observando-se as formalidades legais.

 Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 924, II do CPC/2015.

Custas pelo Requerido.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 75736 Nr: 8696-89.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Ouro Branco Ltda, Anivaldo Bisinoto 

Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 8696-89.2007.811.0004, Protocolo 

75736, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241814 Nr: 547-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI ME, 

Maura Christian Fugimoto Corrêa, Roberto Correa

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

547-55.2017.811.0004, Protocolo 241814, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 6480-24.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Cerealista Ouro 

Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 6480-24.2008.811.0004, Protocolo 

83222, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217225 Nr: 1165-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucijane Almeida Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ferreira de Carvalho, Espólio de Marlene 

Andrade Mingote, DEUZINERE VELOSO DA SILVA, ANTÔNIO BOSCO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA NEVES E 

SILVA, para devolução dos autos nº 1165-34.2016.811.0004, Protocolo 

217225, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 50621 Nr: 1155-73.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes & Ribeiro Ltda, Antonio Mendes 

Ferreira, Josias Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 162/166 apresentado pela 

parte exequente, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 257828 Nr: 11348-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, prazo QUINZE dias, querendo 

apresentar impugnação à contestação de fls. 50/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264527 Nr: 15848-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Antônio da Silva 

Filho - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de QUINZE dias, 

querendo apresentar impugnação à contestação de fls. 32/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266617 Nr: 17129-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley de Abreu Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Beatriz Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 32, no prazo de CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 151305 Nr: 1359-10.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda da Silva Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Tavares Júnior - 

OAB:GO 12.424-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, apresentar os dados Bancários para posterior expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161694 Nr: 2611-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Expresso Satélite Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Inácio Morais - 

OAB:GO 26.951, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JOÃO 

NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 Defiro o pedido retro.

Determino a realização de diligências junto ao sistema informatizado 

visando encontrar valores passíveis de penhora.

Promova-se, via BACENJUD, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome do(s) executado(s) até o valor indicado na execução.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182442 Nr: 4184-19.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Rogério da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253380 Nr: 8606-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. M. da Silva Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Municipal de Finanças de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edval Martins Marconcini - 

OAB:MT 20.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE APELADA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 260354 Nr: 13201-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Radioclinic - Clinica de Radiologia Odontologica Ltda, 

Giselly Nunes dos Santos Bittencourt, Gedyda Cristina Gonçalves dos 

Santos Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exclusiva Kavo Kerr Group

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davina Abadia de Moura - 

OAB:6825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FÁBIO SILVA DA 

FONTOURA - OAB:26.510, KARLA CECILIA ADAMI - OAB:12950, MAX 

ROBERTO BORNHOLDT - OAB:1.174, NESTOR CASTILHO GOMES - 

OAB:21.175, PAULA GRAZIANE DELMONDES - OAB:17.744, RODRIGO 

MEYER BORNHOLDT - OAB:10.292

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 200/240 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261707 Nr: 14063-45.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane de Castro Pernet Hara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÓGERIO HARA - OAB:23.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 78/86, destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 93423 Nr: 7254-20.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Medi Saúde Produtos Médicos Hospitalares Ltda - 

02.563.570/0001-15, Tathiana Pitaluga Moreira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: anizeth - OAB:, TATHIANA 

PITALUGA MOREIRA DE CASTRO - OAB:19883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), para cumprimento do mandado 

judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269433 Nr: 645-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Paulo Esteves Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ziulda Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), para cumprimento do mandado 

judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 265417 Nr: 16435-64.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉUNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDL, RDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIAN RODRIGUES DA 

ROCHA - OAB:24172/O

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de Exoneração de Pensão Alimentícia, proposto por 

Elcio Ubirajara Novaes Lopes em face de Guilherme Dib Lopes e Rafael Dib 

Lopes. A parte requerente alega que os requeridos atingiram a maioridade 

e estabilidade financeira, e conta com a concordância dos filhos em 

relação a não necessidade do auxílio prestado pelo genitor. Todavia, com 

intuito de resolver a presente lide, fora designada audiência de 

conciliação, restando à mesma frutífera. As partes então formularam 

acordo, conforme 43/44.

 É O RELATÓRIO

DECIDO

 Considerando que ambas as partes pretendem a homologação do acordo 

e que o feito está devidamente instruído para uma eventual homologação, 

merece acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir 

sobre o bem o direito apresentado.

 Assim sendo, com a homologação do acordo celebrado entre as partes, 

necessária a extinção do feito. Nestes termos Nelson Nery Junior, ensina 

que:

 “Quando as partes celebrarem transação, dá-se extinção do processo 

com resolução do mérito, fazendo coisa julgada, ainda que a sentença 

apenas homologue transação.”

 E a jurisprudência dispõe:

 Seguro de vida - Ação de Indenização - Acordo - Homologação - Extinção 

do processo com resolução do mérito - Artigo 269, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Acordo homologado, prejudicado o recurso. (TJSP APL 

37218320098260344 SP 0003721-83.2009.8.26.0344. Relator: Orlando 

Pistoresi. 30ª Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/05/2011. 

Publicação 23/05/2011).

 Assim, com a possibilidade de homologação do acordo, necessária a 

extinção do feito.

 Diante Em consequência, julgo extinto o presente feito, com fundamento 

no art. 487, III do Código de Processo Cil e cancelo a audiência 

anteriormente designada para o dia 08/02/2018.

 Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

 Após a coisa julgada, ao arquivo.

 Publique-se,

 Registre-se e

 Dispensada a intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 Prov. 

20/2007 CGJ-MT.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 197622 Nr: 2271-65.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carvalho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Decisão

Autos 197622

1. Contabilizada a detração, conforme certidão de fl. 181, homologo o 

cálculo de fl. 173.

 2. Remeta-se cópia do cálculo ao réu.

 3. Incabível indulto e comutação (art. 12, parágrafo único, Dec. 9.246/17).

4. Aguarde-se o lapso para progressão.

 Barra do Garças, 31.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 174311 Nr: 7661-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edpo Gonçalves Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Sentença

Autos nº 174311

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Edpo Gonçalves Cardoso 

, nascido em 20.03.1988, ostentando guia de execução penal com pena de 

01(um) anos e 10(dez )dias de detenção, pela prática da infração 

tipificada no art. 147,do Código Penal c/c, art. 7,inc II, ambos da Lei 

11.340/2006.

2. Fundamentação

Considerando que, após o trânsito em julgado, já se passaram mais de 

03(três) anos sem que houvesse início da execução da pena, é forçoso 

reconhecer a prescrição executória.

Deste modo, em inteligência ao art. 107, inciso IV, c/c 109, IV, ambos do 

Código Penal , declaro extinta a pena face ao reeducando Edpo Gonçalves 

Cardoso diante da prescrição executória

 3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Edpo Gonçalves Cardoso;

b) Arquive-se.

c) Expeça-se o necessário;

d) Intimem-se, cumpra-se.

Barra do Garças, 01.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 174830 Nr: 8349-46.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Sentença

Autos nº 174830

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Wagner Rodrigues Alves, 

nascido em 18/04/1963, ostentando guia de execução penal com pena de 

04(quatro) anos de reclusão , pela prática da infração tipificada no art. 

121,§1°caput, do Código Penal, com regime inicial de cumprimento aberto.

2. Fundamentação

Analisando os autos, denota-se que o reeducando cumpriu integralmente 

a pena que fora lhe imposta, conforme certidão de fl. 32.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena.

Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face ao reeducando Wagner Rodrigues Alves diante o cumprimento 

integral da pena.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Wagner Rodrigues Alves;

b) Arquive-se os presentes autos com as devidas baixas necessárias;

c) Expeça-se o necessário;

d) Intimem-se, cumpra-se.

Barra do Garças, 01.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175654 Nr: 9420-83.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidelcino Moreira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 Decisão

Autos 175654

1. Cumpra-se a decisão retro.

 2. Além disso, manifestem-se as partes quanto a eventual interesse 

probatório na arma.

 Barra do Garças, 31.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262471 Nr: 14544-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Decisão

Autos 265505

1. Entranhe-se esta guia ao executivo de cód. 166678/Barra do Garças, 

para soma ou unificação, em atenção ao princípio da unicidade dos 

executivos.

 2. Solicite-se do Juízo da Comarca de Ribeirão Cascalheira a remessa do 

executivo de pena de cód. 34641, para soma ou unificação de pena, 

considerando que o reeducando comparece regularmente neste juízo nos 

autos de cód. 166678.

 3. Após, arquive-se.

 Barra do Garças, 31.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264326 Nr: 15710-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clerismar Ferreira de 

Oliveira - OAB:MT 19.415

 Decisão

Autos 264326

1. Trata-se de executivo de pena em face de Ernani Vieira dos Santos, 

nascido em 11.06.1949, ostentando condenação à pena corpórea de 01 

(um) ano de reclusão por infringir o art. 54, §3º, Lei 9.605/98, e, em 

concurso material, à pena corpórea de 01 (um) mês, por infringir o art. 60, 

Lei 9.605/98, com substituição por restritiva de direitos consistente em 

prestação pecuniária no importe de 10 (dez) salários mínimos.

 2. Intime-se o reeducando para dar início imediato ao cumprimento da 

pena, devendo depositar o valor em conta judicial, na Primeira Vara da 

Comarca de Barra do Garças, para fins da Res. 154/CNJ.

3. Caso pretenda o parcelamento do valor, o pedido que fizer não 

suspende, até ser analisado, a necessidade de adimplemento das 

parcelas que o próprio pedido apresentar.

 Barra do Garças, 31.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167753 Nr: 10603-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Novaes Queiroz, Thomás Lennon 

Rezende Silva, Alex Aires Vieira, Fernando Henrique Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:MT13.184

 Conforme legislação processual e nos termos do artigo 1031 da CNCG, 

impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à intimação dos 

advogado do apelante Fernando Henrique Ferreira da Silva, nos termos do 

Art. 600 do CPP, no prazo de 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193679 Nr: 12862-23.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvercino Martins Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Despacho

Autos de cód. 193679

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

Juverino Martins Rosa, pela prática, em tese, de delito capitulado no art. 

180, §1°, do Código Penal.

Constam nos autos objetos apreendidos, conforme auto de apreensão de 

fls. 93/94.

Conforme decisão de fl. 356/356-v, expedida em 04 de abril de 2016, foi 

autorizada a restituição dos veículos Fiat Strada, placa OBG-6335 e 

Voyage, placa NKQ 6846, em favor do réu Juvercino Martins Rosa.

Quanto aos demais objetos apreendidos, determinou-se seja aguardado 

resposta ao ofício de fls. 353.

Verifico a ausência de resposta ao ofício n°532/2016, expedido para a 

Delegacia de Roubos e Furtos.

Assim sendo, cumpra-se item 7, de decisão aportada em fls. 356/356-v, 

procedendo a restituição dos objetos postulados.

Após, conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumora-se.

Barra do Garças, 01.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 247341 Nr: 4480-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Pereira da Silva, Lauro Cristino Batista 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 247341

 Autos de cód 256938

 Autos de cód 256939

Em 01.02.2018, às 17h17m, na sala de audiência, presente a MM.° Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Aberta a 

audiência. Presentes os réus. Realizada a custódia. Nos autos de código 

247341, o Ministério Público postulou manutenção da prisão preventiva 

dos réus. A Defensoria Pública requer sejam revogadas as prisões 

preventivas. Após o MM Juiz decidiu, em áudio, mantendo a prisão dos 

réus, diante da periculosidade dos agentes, acompanhando as razões 

expostas na decisão que decretou a expedição de prisão preventiva (fls. 

205/207). Nos executivos de código 256939 e 256939, foi determinada a 

suspensão do cumprimento do regime semiaberto até definição da prisão 

cautelar nos autos de código 247341. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 ____________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

 Luciana Rocha Abrão David

Promotora de Justiça

__________________________
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Edemar Barbosa Belém

 Defensor Público

___________________________

Juvenil Pereira da Silva

réu

Lauro Cristiano Batista da Silva

réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 256938 Nr: 10823-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 Termo de Assentada

Autos de cód. 247341

 Autos de cód 256938

 Autos de cód 256939

Em 01.02.2018, às 17h17m, na sala de audiência, presente a MM.° Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, e o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Aberta a 

audiência. Presentes os réus. Realizada a custódia. Nos autos de código 

247341, o Ministério Público postulou manutenção da prisão preventiva 

dos réus. A Defensoria Pública requer sejam revogadas as prisões 

preventivas. Após o MM Juiz decidiu, em áudio, mantendo a prisão dos 

réus, diante da periculosidade dos agentes, acompanhando as razões 

expostas na decisão que decretou a expedição de prisão preventiva (fls. 

205/207). Nos executivos de código 256939 e 256939, foi determinada a 

suspensão do cumprimento do regime semiaberto até definição da prisão 

cautelar nos autos de código 247341. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 ____________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

 Luciana Rocha Abrão David

Promotora de Justiça

__________________________

Edemar Barbosa Belém

 Defensor Público

___________________________

Juvenil Pereira da Silva

réu

Lauro Cristiano Batista da Silva

réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262469 Nr: 14542-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Chagas da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Sentença

Autos 262469

1. Trata-se de executivo de pena, proveniente da Segunda Vara Criminal 

da Comarca de Barra do Garças, em face de Eurico Chagas da Silva 

Júnior, nascido em 10.04.1982, condenado à pena corpórea de 06 (seis) 

meses de detenção, em regime aberto, conforme acórdão proveniente da 

apelação 66297/2015 (fls. 18-21), bem como à pena acessória de 

suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) 

meses.

 2. A sentença condenatória foi prolatada em 18.09.2013. O Ministério 

Público não recorreu. O recurso defensivo de apelação foi julgado em 

02.03.2016. A guia de execução penal foi protocolada em 03.10.2017.

 3. Com o trânsito em julgado para o Ministério Público, inicia a contagem do 

prazo prescricional contabilizado pela pena em concreto, a partir da 

publicação da sentença. O acórdão que manteve a condenação, alterando 

a pena, não se inclui, tecnicamente, no conceito de ‘acórdão condenatório’ 

inscrito no art. 117, inc. IV, CP, pelo que não interrompe a prescrição, de 

modo que, da sentença, última causa de interrupção da prescrição, até 

hoje, já se passou interregno superior ao art. 109, inc. VI, CP, com 

redação dada pela Lei 12.234/10, de modo que decreto a extinção, pela 

prescrição, da punibilidade, diante da pena em concreto.

 4. As penas acessórias prescrevem-se com as mais graves, pelo que 

também prescrita está a suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

 5. Arquive-se.

 Barra do Garças, 01.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264122 Nr: 15585-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilton Castro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Sentença

Autos 264122

1. Trata-se de executivo de pena, proveniente da Segunda Vara Criminal 

da Comarca de Barra do Garças, em face de Ademilton Castro dos 

Santos, nascido em 28.05.1965, condenado à pena corpórea de 01 (um) 

ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, por infringir o art. 

171, caput, CP, tendo os fatos sido cometidos ‘no início de janeiro de 

2007’.

2. O recebimento da denúncia ocorreu em 08.09.2011. A redação dada ao 

art. 110, §1º, CP, pela Lei 12.234/10, por ser mais gravosa, não retroage. 

Como o fato ocorreu em ‘início de janeiro de 2007’, aplica-se a norma então 

vigente que permitia a extinção da pretensão punitiva pela pena em 

concreto contabilizada entre o fato e o recebimento da denúncia.

 3. Assim, a prescrição da pena aplicada regula-se pelo art. 109, inc. V, 

CP, de modo que a pretensão punitiva pela prescrição em razão da pena 

em concreto ocorreu ‘no início de 2011’.

 4. Do exposto, declaro extinta a pretensão punitiva, pela prescrição (art. 

109, inc. V, c/c art. 110, §1º, CP, com redação anterior à Lei 12.234/10).

 5. Arquive-se.

 Barra do Garças, 01.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264375 Nr: 15743-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Dutra Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A / MT

 Decisão

Autos 264375

1. Trata-se de executivo de pena em face de Valter Dutra Balbino, 

ostentando condenação à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão, por infringir o art. 33, § 4º, Lei 11.343/06.

 2. Verifica-se que o reeducando encontra recluso no estabelecimento 

prisional de Canarana desde 14.07.2017, no executivo de cód. 62030.

3. Pelo princípio da unicidade da execução, remeta-se este executivo para 

a Comarca de Canarana, para soma ou unificação de penas.

 Barra do Garças, 31.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269751 Nr: 847-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Udes Ferreira da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 Decisão

Autos 269751

1. Venham aos autos a mídia da sentença oral de fl. 19.

 2. Elabore-se cálculo, fixando-se data base na data da prisão 

(19.03.2017) já que o monitoramento eletrônico significa pena cumprida.

 Barra do Garças, 31.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 158211 Nr: 10792-38.2011.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Gonçalves Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Deste modo, declaro a extinção da punibilidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 181878 Nr: 3687-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme de Oliveira Litran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Deste modo, declaro a extinção da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 80443 Nr: 3807-58.2008.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Cicero Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: reginaldo gomes dos 

santos - OAB:39.448 PE

 Decisão

Autos de cód. 80443

1. Intimada, via DJE, a defesa técnica, conforme certidão de fl. 173, para 

apresentar alegações finais, não o fez, até o momento (fl. 174).

 2. Além disso, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que 

apresente as alegações finais, principalmente em se considerando que na 

audiência de fl. 151, o réu foi representado pela Defensoria Pública.

 3. Dispensada a intimação pessoal do réu para constituir novo defensor, 

nos termos do HC 107780/STF, d.j. 13.09.11:

 “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS 

INTERRUPTIVOS. ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL. SUSPEIÇÃO. 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE PARCIALIDADE. EXCEÇÃO NÃO 

APRESENTADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. INÉRCIA DO 

ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE 

DEFENSOR DATIVO. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exige que o 

transcurso do prazo fixado no art. 109 do Código Penal tenha ocorrido 

entre os marcos interruptivos listados no art. 117 do Código Penal. 2. A 

presunção de parcialidade nas hipóteses de suspeição é relativa, pelo que 

cumpre ao interessado arguí-la na primeira oportunidade, sob pena de 

preclusão. Precedente. 3. A providência de nomear defensor dativo ao 

réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua 

regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. 

Precedente. 4. A intimação do réu para constituir novo procurador, em 

razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a 

renúncia do defensor constituído. Precedente. 5. Ordem denegada.”

No mesmo sentido, STF, HC 85014/SP, d.j. 15.02.2005:

 EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFENSOR 

CONSTITUÍDO. DEFENSOR DATIVO: NOMEAÇÃO. NULIDADE. 

INEXISTÊNCIA. I. - Por conter questão nova, não apreciada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena 

de supressão de instância. II. - A intimação do réu para que constitua 

outro defensor, querendo, só se exige quando ocorre a renúncia do 

defensor constituído. Não é, todavia, necessária quando o defensor falta 

ao dever de atuar. III. - Nulidade inexistente, dado que o juiz, embora fosse 

desnecessária, teve a cautela de intimar o réu para constituir novo 

advogado, o qual se manteve silente. IV. - H.C. indeferido.

Barra do Garças, 01.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192656 Nr: 12128-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro César Ribeiro Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 192656

1. Trata-se de executivo de pena em face de Mauro César Ribeiro Dantas, 

nascido em 16.05.1981, filho de José Mauro Almeida Dantas e Maria de 

Jesus Ribeiro de Sousa, ostentando condenação à pena corpórea de 01 

(um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, em regime 

aberto, por infringir o art. 144, §3º, CP.

 2. Em audiência admonitória (fls. 28-28v), fixadas condições de regime:

“a) prestação pecuniária: R$ 1.000,00, a serem depositados na Conta 

Única deste Juízo, vinculado a este processo. Os valores poderão ser 

pagos em 10 parcelas iguais de R$ 100,00, vencíveis todo o dia 10, a 

partir de abril de 2015.

 b) Interdição temporária de direitos, na modalidade proibição de frequentar 

determinados lugares: O acusado foi admoestado e advertido sobre o 

cumprimento da pena de interdição temporária de direitos, consistente em: 

b.1) Proibição de frequentar lugares impróprios, zonas de baixo meretrício, 

bares ou outros lugares tidos como criminógenos; b.2) Proibição de fazer 

uso de bebidas alcoólicas; b.3) Proibição de ausentar-se da comarca onde 

reside, sem autorização do Juiz, por mais de 15 (quinze) dias, 

comunicando ao juízo eventual modificação de residência para as 

providências legais. b.4) comparecimento mensal a Juízo para informar e 

justificar as suas atividades, até o final da reprimenda, até o dia 10 de 

cada mês.

c) Multa fixada na sentença (p. 20): a ser pago até o final da reprimenda.”

3. Não há notícias de descumprimento das condições omissivas. O 

reeducando não cometeu novos delitos. O reeducando efetuou 19 

(dezenove) comparecimentos mensais. Permaneceu preso, em razão do 

flagrante, por dois dias (de 18.07.2010 até 19.07.2010).

 4. Quitou 04 (quatro) de 10 (dez) parcelas mensais de R$ 100,00 (cem 

reais).

 5. Nos termos do art. 66, inc. V, alínea ‘a’, Lei 7.210/84, que outorga ao 

juízo da execução penal modular as restritivas de direito, efetuo a 

compensação entre detração de dois dias de prisão e as seis parcelas 

restantes da prestação pecuniária, para evitar que a prisão em flagrante 

seja um nada jurídico na vida do cidadão.

 6. Por isso, declaro extinta a pena, pelo seu cumprimento. Expeça-se 

certidão de dívida de multa, encaminhando-a para a Procuradoria Geral do 

Estado. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Barra do Garças, 01.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193757 Nr: 12909-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Deste modo, declaro a extinção da pena.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262471 Nr: 14544-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Decisão

Autos 262471

1. Não alegadas matérias de mérito, não apresentadas preliminares, 

justificações, tampouco documento novos, recebo a denúncia.

 2. Designo instrução e julgamento para o dia 22.02.2018, às 15:00 horas.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 01.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 176484 Nr: 10469-62.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Marcos Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Deste modo, declaro a extinção da punibilidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 184642 Nr: 6009-95.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Deste modo, declaro a extinção da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198047 Nr: 2508-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenoveva Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 

28.789

 Deste modo, declaro a extinção da punibilidade.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 248869 Nr: 5464-20.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pericles Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos, etc.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, cumpra-se a sentença de fls. 140/151, nos termos do acordão de 

fls. 207/214-v.

Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 191415 Nr: 11320-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado BENJAMIM RENOSTO 

como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal c/c Lei 

11.340/06.(...) P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 29 de janeiro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 94308 Nr: 8080-46.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roogeres Souza Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Vistos, etc.

Expeçam-se Cartas Precatórias para a oitiva das vítimas, nos termos 

requeridos pelo Ministério Público às fls. 221/222.

Após, com o aporte das missivas, conclusos para designar audiência de 

interrogatório do réu.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 176769 Nr: 10834-19.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius da Silva Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Autos n. 10834-19.2013.811.0004 – Cód.: 176769

Vistos, etc.

Considerando o endereço da vítima fornecido pelo Ministério Público, 

designo audiência instrutória para o dia 11.05.2018, às 14 horas (horário 

oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 179665 Nr: 1630-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se ação penal deflagrada pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Abel Pereira de Abreu, pela suposta prática do crime de 

tipificado no artigo 147, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, 

observando-se o art. 5º, III, da Lei 11.340/2006.

O Oficial de Justiça informou nos autos o falecimento do acusado, razão 

pela qual não foi possível dar cumprimento ao mandado de intimação.

É o breve relatório. Decido.

Conforme comprovado na certidão acostada (fl. 110), o réu veio a óbito 

em 18.01.2016, o que constitui causa de extinção de punibilidade, nos 

termos do artigo 107, I do Código Penal.
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Assim, necessário se faz o reconhecimento, como de fato reconheço, a 

morte do indiciado Abel Pereira de Abreu e a consequente extinção de sua 

punibilidade quanto ao suposto crime praticado, previsto no artigo 147, 

caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, observando-se o art. 5º, III, da 

Lei 11.340/2006.

P.R.I.C.

Proceda-se esta serventia com a baixa de eventual mandado de prisão em 

aberto em desfavor do acusado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 241675 Nr: 431-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romualdo Negalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Vistos, etc.

Considerando o documento do veículo, à fl. 218, observa-se que o mesmo 

se encontra alienado.

Isto posto, indefiro o pedido, à fl. 389.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 79288 Nr: 2704-16.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alexandre de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS CORREA 

MARINHO - OAB:29262, Janio Alves Matos Filho - OAB:GO 36.848

 Autos n. 2704-16.2008.811.0004 – Cód.: 79288

Vistos, etc.

Da análise do feito, verifico que o pleito defensório deve prosperar. Isso 

porque, compulsando os autos, na tentativa da oitiva das testemunhas 

arroladas pela Defesa, os oficiais de justiça certificaram a insuficiência do 

endereço declinado.

Desta forma, considerando que as testemunhas sequer foram 

encontradas e que o procurador indicou o local expresso, tratando-se de 

empresa, expeça-se nova carta precatória à comarca de Aparecida de 

Goiânia/GO, a fim de ouvir as testemunhas de defesa Antonio Gabriel 

Moura Caetano e Morgana Carrilho de Souza.

Com a juntada da missiva, reintimem-se as partes para apresentação de 

alegações finais, no prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267466 Nr: 17660-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEOVANI COELHO DA SILVA, Rg: 

2436482-7, Filiação: Diolina Coelho da Silva e Getulio Ribeiro da Silva, data 

de nascimento: 20/06/1993, brasileiro(a), natural de Porto Alegre do 

Norte-MT, solteiro(a), serviços gerais- pedreiro, Telefone 9230-6513. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado e FIXO as medidas 

protetivas a seguir descritas, pelo prazo de 06 (seis) meses, que deverão 

ser observadas pelo agressor, sob pena de decretação de sua prisão 

preventiva:a) o afastamento do agressor do lar conjugal;b) proibição de se 

aproximar da vítima, seus filhos e demais familiares e testemunhas, 

devendo manter distância mínima de 200m (duzentos metros);c) proibição 

de contato com a ofendida, seus filhos e demais familiares e testemunhas, 

por qualquer meio de comunicação. Deverá o agressor ser cientificado de 

que, em caso de descumprimento das medidas protetivas de urgência 

impostas em favor da ofendida, será decretada sua prisão preventiva,.De 

Nova Xavantina/MT para Barra do Garças/MT, 10 de dezembro de 2017, 

às 19h17min.LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro a r. cota ministerial (fl. 

27).Considerando que não foi possível proceder com a intimação pessoal 

do réu (fls.23), providencie sua intimação ficta acerca das medidas 

protetivas deferidas, pelo prazo de 30 (trinta) dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 02 de fevereiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRE BENITEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

R. DE A. COUTO - PUBLICIDADES - ME (REQUERIDO)

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: RAMON CESAR DA FONSECA - MT0019346A, 

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - MT0018256A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/04/2018 

Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FABIO 

DIAS FERREIRA - MT0014548A-O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 22/02/2018 Hora: 13:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES LOMBONI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS - MT, 2 de fevereiro de 2018 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 1000054-61.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 30.738,90; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: JESSICA RODRIGUES 
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LOMBONI FERNANDES Parte Ré: REQUERIDO: B2W - COMPANHIA 

GLOBAL DO VAREJO OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CELIA 

GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 

34011598

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012657-18.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

INTIMAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO: 8012657-18.2015.8.11.0004 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.000,00 REQUERENTE: Nome: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: ALEXANDRA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, sobre a certidão do Sr. Meirinho, para requerer o que entender 

de direito. BARRA DO GARÇAS, 2 de fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente CELIA GAMA CARVALHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011579-91.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO CARLOS NUNES VITURINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR OAB - MT0021683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROSA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

INTIMAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO: 8011579-91.2012.8.11.0004 VALOR 

DA CAUSA: R$ 1.908,98 REQUERENTE: EXEQUENTE: JANIO CARLOS 

NUNES VITURINO EXECUTADO: EXECUTADO: ADRIANA ROSA DE 

FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA DA 

PARTE REQUERENTE, acima qualificada, no prazo de 10 dias, a fim de se 

manifestar acerca da r. certidão negativa do Sr. meirinho, trazendo aos 

autos o endereço atualizado do devedor, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. BARRA DO GARÇAS/MT, 2 de fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente CELIA GAMA CARVALHO Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012818-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIA RODRIGUES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012352-34.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SILVA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS , 2 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que apresente resposta 

aos Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) dias. Processo: 

8012352-34.2015.8.11.0004; Valor causa: R$ 24.539,99; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Parte Autora: 

EXEQUENTE: TATIANA SILVA NOGUEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO 

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

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA FERREIRA UEMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 05/03/2018 Hora: 17:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON THYARLON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/04/2018 Hora: 13:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 18/04/2018 Hora: 17:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000057-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILA MARA SILVEIRA GOUVEIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT0017912A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 14/03/2018 Hora: 17:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO AMBROSIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SAULO 

AMORIM DE ARRUDA - MT0015634A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 19/03/2018 Hora: 17:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGUES DOS REIS (REQUERIDO)

WELTON FERREIRA SERAFIM (REQUERIDO)

IRMA CRISTINA VALADAO (REQUERIDO)

PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

DANNILO LEANDRO MELO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALAIANY 

FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT0017912A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 14/03/2018 Hora: 12:20 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA PORFIRIO MARTINS 14456511818 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 20/04/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002269-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ESDRA 

SILVA DOS SANTOS - MT0015916A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 27/03/2018 Hora: 10:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/03/2018 Hora: 13:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO ALVES GAUCHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/04/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINE RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/03/2018 Hora: 13:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002261-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 26/03/2018 Hora: 15:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BATISTA ALVES OAB - GO38412 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERSON JAIME RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO BATISTA ALVES - GO38412 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/04/2018 

Hora: 17:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/03/2018 Hora: 13:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/06/2018 Hora: 08:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000142-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GR HOTELARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNA GOMES DE MORAES - MT0021078A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/04/2018 

Hora: 14:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 27/03/2018 Hora: 08:20, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/04/2018 Hora: 14:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KENNYTH RESENDE NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 18/04/2018 Hora: 14:00 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002265-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 27/03/2018 Hora: 09:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - GO0034487A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/04/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/04/2018 

Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLY RAYSSA PERES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXI REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/04/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011249-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

RAFAEL FRANCISCO CARVALHO OAB - SP250179 (ADVOGADO)

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

GUSTAVO FERNANDES MUNIZ DE SOUZA OAB - SP306484 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011249-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADELIO DA SILVA 

JUNIOR Pólo Passivo: BANCO BRASIL S/A e CBSM - COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SOLUÇÕES DE MARKETING S.A. (“DOTZ” Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora em resumo, 

aduz que participa do programa de pontos em que possibilita a troca 

destes pontos por produtos, negocio existente entre as duas empresas 

reclamadas, sendo que efetuou a solicitação de troca dos seus pontos 

por um aparelho celular, mas que ultrapassados o prazo para entrega, a 

empresas solicitaram mais dez dias uteis, que também expirou-se sem que 

a reclamadas providenciassem o produto ao autor, restando evidente a 

falha na prestação do serviço, pois as reclamadas oferecem um serviço e 

não cumprem com o acordado. Na contestação, o Banco réu alega em 

preliminar ilegitimidade, sendo que somente a segunda reclamada é 

responsável pelo programa de troca de pontos em produtos, e no mérito 

aduziu inexistência do dever de indenizar, visto que não restou 

comprovado os danos morais. A segunda reclamada na contestação, 

alega que não pode entregar o produto visto que não tinha o mesmo 

disponível em estoque, sendo que caberia ao Banco réu ter o produto e 

enviar ao autor, e que não restou prejuízo ao autor, visto que os seus 

pontos foram estornados, e o mesmo poderá realizar a troca por outro 

produto. Pois bem, em que pese as alegações dos Reclamados, verifico 

que não há que se falar em ilegitimidade do primeiro Reclamado, pois resta 

claro que o programa existe entre as três partes litigantes neste processo. 

Ainda quanto ao mérito, os reclamados não comprovam que ofereceram a 

opção de troca por outro produto para o autor, sendo certo pelas provas 

nos autos, apenas que o autor esperava incansavelmente por um produto 

que nunca chegava, comprovando-se a falha na prestação do serviço. 

2.3. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de 

dano moral, entendo que a conduta dos Reclamados causaram sim abalo 

moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização. Dispõe o 

Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos 

fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil 

no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo 

é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, 

decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano 

moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a 

lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o 

sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, 

lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte 

autora narra seu constrangimento e inconformismo com a não entrega do 

produto, ao qual fazia jus pelo programa que participava, oferecido pelos 

reclamados. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, , para: a) 

CONDENAR as partes Reclamadas, solidariamente, a pagar quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao 

Reclamante ADELIO DA SILVA JUNIOR, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011249-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

RAFAEL FRANCISCO CARVALHO OAB - SP250179 (ADVOGADO)

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

GUSTAVO FERNANDES MUNIZ DE SOUZA OAB - SP306484 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011249-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADELIO DA SILVA 

JUNIOR Pólo Passivo: BANCO BRASIL S/A e CBSM - COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SOLUÇÕES DE MARKETING S.A. (“DOTZ” Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 37 de 716



como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora em resumo, 

aduz que participa do programa de pontos em que possibilita a troca 

destes pontos por produtos, negocio existente entre as duas empresas 

reclamadas, sendo que efetuou a solicitação de troca dos seus pontos 

por um aparelho celular, mas que ultrapassados o prazo para entrega, a 

empresas solicitaram mais dez dias uteis, que também expirou-se sem que 

a reclamadas providenciassem o produto ao autor, restando evidente a 

falha na prestação do serviço, pois as reclamadas oferecem um serviço e 

não cumprem com o acordado. Na contestação, o Banco réu alega em 

preliminar ilegitimidade, sendo que somente a segunda reclamada é 

responsável pelo programa de troca de pontos em produtos, e no mérito 

aduziu inexistência do dever de indenizar, visto que não restou 

comprovado os danos morais. A segunda reclamada na contestação, 

alega que não pode entregar o produto visto que não tinha o mesmo 

disponível em estoque, sendo que caberia ao Banco réu ter o produto e 

enviar ao autor, e que não restou prejuízo ao autor, visto que os seus 

pontos foram estornados, e o mesmo poderá realizar a troca por outro 

produto. Pois bem, em que pese as alegações dos Reclamados, verifico 

que não há que se falar em ilegitimidade do primeiro Reclamado, pois resta 

claro que o programa existe entre as três partes litigantes neste processo. 

Ainda quanto ao mérito, os reclamados não comprovam que ofereceram a 

opção de troca por outro produto para o autor, sendo certo pelas provas 

nos autos, apenas que o autor esperava incansavelmente por um produto 

que nunca chegava, comprovando-se a falha na prestação do serviço. 

2.3. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de 

dano moral, entendo que a conduta dos Reclamados causaram sim abalo 

moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização. Dispõe o 

Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos 

fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil 

no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo 

é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, 

decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano 

moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a 

lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o 

sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, 

lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte 

autora narra seu constrangimento e inconformismo com a não entrega do 

produto, ao qual fazia jus pelo programa que participava, oferecido pelos 

reclamados. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, , para: a) 

CONDENAR as partes Reclamadas, solidariamente, a pagar quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao 

Reclamante ADELIO DA SILVA JUNIOR, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011249-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

RAFAEL FRANCISCO CARVALHO OAB - SP250179 (ADVOGADO)

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

GUSTAVO FERNANDES MUNIZ DE SOUZA OAB - SP306484 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011249-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADELIO DA SILVA 

JUNIOR Pólo Passivo: BANCO BRASIL S/A e CBSM - COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SOLUÇÕES DE MARKETING S.A. (“DOTZ” Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora em resumo, 

aduz que participa do programa de pontos em que possibilita a troca 

destes pontos por produtos, negocio existente entre as duas empresas 

reclamadas, sendo que efetuou a solicitação de troca dos seus pontos 

por um aparelho celular, mas que ultrapassados o prazo para entrega, a 

empresas solicitaram mais dez dias uteis, que também expirou-se sem que 

a reclamadas providenciassem o produto ao autor, restando evidente a 

falha na prestação do serviço, pois as reclamadas oferecem um serviço e 

não cumprem com o acordado. Na contestação, o Banco réu alega em 

preliminar ilegitimidade, sendo que somente a segunda reclamada é 

responsável pelo programa de troca de pontos em produtos, e no mérito 

aduziu inexistência do dever de indenizar, visto que não restou 

comprovado os danos morais. A segunda reclamada na contestação, 

alega que não pode entregar o produto visto que não tinha o mesmo 

disponível em estoque, sendo que caberia ao Banco réu ter o produto e 

enviar ao autor, e que não restou prejuízo ao autor, visto que os seus 

pontos foram estornados, e o mesmo poderá realizar a troca por outro 

produto. Pois bem, em que pese as alegações dos Reclamados, verifico 
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que não há que se falar em ilegitimidade do primeiro Reclamado, pois resta 

claro que o programa existe entre as três partes litigantes neste processo. 

Ainda quanto ao mérito, os reclamados não comprovam que ofereceram a 

opção de troca por outro produto para o autor, sendo certo pelas provas 

nos autos, apenas que o autor esperava incansavelmente por um produto 

que nunca chegava, comprovando-se a falha na prestação do serviço. 

2.3. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de 

dano moral, entendo que a conduta dos Reclamados causaram sim abalo 

moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização. Dispõe o 

Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos 

fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil 

no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo 

é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, 

decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano 

moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a 

lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o 

sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, 

lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte 

autora narra seu constrangimento e inconformismo com a não entrega do 

produto, ao qual fazia jus pelo programa que participava, oferecido pelos 

reclamados. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, , para: a) 

CONDENAR as partes Reclamadas, solidariamente, a pagar quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao 

Reclamante ADELIO DA SILVA JUNIOR, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAYHARA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

DANILLO CAMPOS VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - MT0016594A 

Advogado do(a) REQUERENTE: DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - 

MT0016594Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 11/04/2018 Hora: 16:00/mt , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000908-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMARI ARENA (REQUERIDO)

 

Vistos Etc 1. Relatório. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Não consideradas nenhuma preliminar, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investidas dos poderes do Art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

maior dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. A parte promovente alega em 

síntese que foi vitima de sinistro, ocasionado por manobra ilegal da parte 

requerida, e que teve prejuízos de danos materiais e morais. As partes 

promovidas apresentaram contestação alegando que teria alienado o 

veículo em data anterior e que não teria responsabilidade. Observando os 

autos entendo que razão parcial assiste à parte autora. O promovido 

invadiu a intersecção justamente em faixa que não lhe era preferencial , 

sendo o responsável pelo acidente. O fato de o carro não estar ainda no 

nome da promovida não vem em discussão, uma vez que ainda estando 

em seu nome lhe gera responsabilidade e isso só lhe garante o direito de 

regresso. Vale esclarecer que não resta dúvida da responsabilidade 

solidária dos promovidos, conforme pacífico na jurisprudência do STJ ao 

qual podemos colacionar: ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE 

BENÉVOLO. VEÍCULO CONDUZIDO POR UM DOS COMPANHEIROS DE 

VIAGEM DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE HABILITADO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE 

PELO FATO DA COISA. - Em matéria de acidente automobilístico, o 

proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos 

culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco 

importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o 

transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um 

veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros. - Provada a responsabilidade do condutor, o 

proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do 

dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Recurso especial 

provido. RECURSO ESPECIAL REsp 577902 DF 2003/0157179-2 (STJ) 

Diante da comprovação dos danos materiais sofridos pelo promovente 

com o custeamento do valor de seu gasto devido a lesão em seu 

patrimônio, a parte autora tem direito a pagamento, pelos danos 

comprovados por orçamento. Assim, resta evidente que o promovente tem 

direito à restituição dos valores dos prejuízos, e partindo a quantificação, 

tendo em vista que fixou-se a requerer o valor de R$ 5.430,00 (cinco mil 

quatrocentos e trinta reais), tenho que neste patamar deve ser fixado. 

Acerca dos lucros cessantes tenho por negá-los por não haver provas no 

caderno processual que levem a essa conclusão. Sobre danos morais, 

entendo que em acidentes de transito somente ocorrem com situações 

anômalas as relações pessoais decorrentes da tensão do acidente, ou na 

modalidade de dano estético, situações que nenhuma tiveram provas 

trazidas mesmo que minimamente ao processo. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJAJULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) condenar os promovidos, solidariamente, a pagar, a título de 

danos materiais, referente aos valores devidamente comprovados, 

portanto nos autos a monta de RR$: 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e 

trinta reais), corrigida monetariamente desde a data do sinistro (sumula 43 

do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c o art. 

161, §1º do CTN) a contar da citação válida. Rejeito a pretensão de danos 

morais e perdas e danos por depreciação. Rejeito também o pedido 

contraposto pelos próprios argumentos intelectivos da sentença. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 
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condenatório, nos termos do artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 12 de Dezembro de 

2016. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. FEIJO DOS SANTOS-TRANSPORTADORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEI ALVES PANTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 11/04/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DO COUTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Por uma 

questão de ordem pública, o processo precisa ser chamado a ordem e 

extinto. A demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, uma vez 

que a parte autora não poderia propor esta ação em sede deste Juizado 

Especial. Na hipótese, o cheque fora emitido na praça de 

ARAGARÇAS-GO, que evidentemente tem sua competência de juízo 

natural própria, e neste contexto, fragrante a incompetência territorial, o 

que, determina, segundo a dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e 

enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 

AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: 

Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) 

JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - 

ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei 

dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O 

Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - 

Recurso conhecido e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Nesse contexto, tratando-se de matéria de ordem pública, cabe, de ofício, 

a correção, o que efetivado, torna, este Juízo absolutamente 

incompetente, em face do disposto no Art. 3º da Lei 9.099/90. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA declarada a 

incompetência territorial, em consequência EXTINTO, sem resolução do 

mérito, o presente feito, com arrimo no artigo 51, inciso III, da lei nº 

9.099/95 Que seja revogado os efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 13 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000131-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILA ALVES DE MOURA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSENATE PANEIA SENA CORADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/04/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATHELIANNY MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

13/04/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000625-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIA SANTANA 

OLIVEIRA DOS SANTOS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamadas 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 
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distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JESUS DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/04/2018 Hora: 14:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDISIO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

Autos n.º 1001552-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALDISIO DOMINGOS 

DOS SANTOS Pólo Passivo: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil(2016). 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde em resumo, aduz a parte autora que 

adquiriu um aparelho celular na empresa reclamada no valor de 

R$1.559,00, sendo efetuado a compra através do financiamento do Banco 

Losango em 15 parcelas de R$182,08. Aduz que efetuou o pagamento de 

10 parcelas, e se deu conta da venda casada tendo em vista que o valor 

pago já superou o valor do produto original, de forma que requer a 

restituição do valor que entende ser indevido. Na contestação, a 

Reclamada alega ilegitimidade, tendo em vista que a compra foi realizada 

através do Banco Losango, e no mérito apresenta contrato que comprova 

a legitima contratação por parte do autor. Pois bem, em que pese as 

alegações da parte autora, venda casada trata-se de uma situação em 

que o consumidor tem embutido em sua compra algum outro produto ou 

serviço que não tem relação com o produto adquirido. No caso, conforme 

contrato apresentado pela reclamada, o autor efetuou a sua compra 

através do financiamento do Banco Losango, fato confirmado pelo próprio 

autor na inicial, de modo que evidente que contrato de financiamento 

existem a incidência de juros, que muitas vezes são quase ou maior que o 

dobro do produto. Entendo que a forma de compra do autor, foi legitima, 

não existindo nenhuma cobrança indevida ou venda casada. 3.1. DANOS 

MORAIS Para a comprovação do dano moral, é imprescindível que reste 

provado as condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à 

personalidade, à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a 

demonstração da repercussão do dano causado na vida do ofendido com 

os reflexos oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano. Como se 

observa, nesta demanda, como em tantas outras ações de indenização 

por dano moral, o julgamento não demanda maiores incursões jurídicas ou 

no campo da investigação probatória (daí o julgamento antecipado da lide). 

A solução passa simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras 

de convivência social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho 

que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que o Reclamado 

incorreu em nenhum a atitude indevida, sendo legitima a compra realizada 

pelo autor. Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está 

fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a 

frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 

5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação”, expressando 

claramente que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, tendo 

em vista que não restou provado o dano, nos termos do artigo 373, I do 

CPC. 4. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002309-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBSON DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados PAULO 

ANTONIO GUERRA - MT16276/O e RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 03/04/2018 Hora: 08:20, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-44.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARINA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001245-44.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLEUZA MARINA DOS 

SANTOS GONCALVES Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ORDINARIA TRABALHISTA PARA 

COBRANÇA DE INSALUBRIDADE, ATS (ADICIONAL TEMPO SERVIÇO) E 

LICENÇA PREMIO, onde a autora aduz que trabalhou como auxiliar de 

enfermagem no período de 01.01.2002 a 31.03. 2017, sendo que somente 

em maio/2016 começou a receber insalubridade, pugnando pelo 

recebimento das verbas dos últimos cinco anos. Quanto ao adicional de 

tempo serviço, aduz nunca ter recebido e não ter gozado/recebido sua 

licença prêmio. O MUNICIPIO na contestação aduz que conforme laudo 

apresentado pela própria autora foi autorizado o pagamento da 

insalubridade a partir de abril/2016, sendo recebido pela autora a partir de 

maio/2016, não havendo que se falar em cobranças retroativas. Bem 

como que a autora não faz jus ao recebimento do adicional de tempo de 

serviço, pugnando pela improcedência da inicial, não mencionando quanto 

ao pagamento da licença prêmio. Pois bem, em analise aos fatos e 

documentos constantes no processo, verifico que os pedidos da parte 

autora merecem parcial procedência. No que tange ao pedido da licença 

prêmio, a Reclamada não comprova o pagamento das 03 licenças devidas 

pela autora, sendo que estes são devidos na forma simples, conforme 

segue. Pois bem, a matéria em questão está pacificada no Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor tem direito de converter, 

em pecúnia, as licenças-prêmios não gozadas e não contadas em dobro 

quando de sua aposentadoria. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DEVE SER 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIDOR 

PÚBLICO.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.1 (...).2. A jurisprudência do STJ pacificou a 

matéria no sentido ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio 

não gozada e não contada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena 

de configurar enriquecimento ilícito.3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 35.706/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011.) 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO 

NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO 

APLICABILIDADE.1. É devida ao servidor público aposentado a conversão 

em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ante a vedação ao 

enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes.2.(...).(AgRg no 

AREsp 7.892/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 

21/10/2011.) A propósito, a Turma Recursal Única já confirmou decisões 

desse Juizado acerca deste tema: RECURSO INOMINADO - JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - 

LICENÇA NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA 

- APOSENTADORIA EFETIVADA - DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS 

LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO 

IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no 

sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que a 

autora poderia usufruir do benefício da licença prêmio, se concedido, mas 

sim a partir da aposentadoria. (Resp. 1.254.456-PE) Se o servidor não 

usufruiu dos períodos de licença-prêmio e os referidos períodos não 

foram computados em dobro quando da aposentadoria, os referidos 

períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito. 

(RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014). Dessa forma, é possível a 

conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não usufruída pelo(a) 

servidor(a) público(a), devendo ser recompensada com a devida 

conversão, pois, do contrário, estaria se admitindo o enriquecimento sem 

causa da Administração. A vasta documentação trazida aos autos pela 

parte autor comprovam seu direito ao recebimento dos 03 (três) meses de 

licenças-prêmios referentes aos quinquênios 2002/2007, 2007/2012 e 

2012/2017 que devem ser convertidos em pecúnia, totalizando o valor de 

valor de R$5.870,77 (cinco mil, oitocentos e setenta reais e setenta e sete 

centavos), considerados o salário da autora no ano de 2017. Quanto aos 

pedidos de ATS por tempo de serviço, entendo que a autora não logrou 

êxito em comprovar sua legalidade, pois em 2005, o adicional foi extinto em 

razão do plano de carreira estabelecido pelo município, assim a autora não 

faz jus ao recebimento. Ainda quanto ao pedido de insalubridade, é 

correto a observação da reclamada que a autora devidamente começou a 

receber quando instituído pelo Município, sendo certo que não fará jus de 

recebimento retroativo. Ainda, a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

o pedido de recebimento de verbas insalubres não poderá ser acolhido. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 
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do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR O MUNICIPIO DE BARRA 

DO GARÇAS/MT a pagar o montante referente R$5.870,77 (cinco mil, 

oitocentos e setenta reais e setenta e sete centavos), acrescido de juros 

moratórios de 1%(um por cento) ao mês calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, e correção monetária, pelo IPCA-E, ambos desde a citação.. B) 

Sugiro improcedência dos pedidos de adicional por tempo de serviço e 

insalubridade. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIS BARBOSA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO ARTUR GOMES (REQUERIDO)

EMANUEL GOMES (REQUERIDO)

A D CAMPOSUL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO AUGUSTO GOMES (REQUERIDO)

ALEXANDRE GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/04/2018 Hora: 14:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012922-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. COTINENCIA Observe que 

foram opostas individualmente causas com objeto que pode estar 

abarcado no processo 8010826-66.2014.811.0004. certamente o correto 

e desarquivar o processo mencionado e ali demandar questões não 

resolvidas, e não abrir outro processo. . Entendo que no presente caso, 

causas com temática igual ou englobada deve operar o fenômeno da 

continência. Continência é uma espécie de conexão que determina a 

reunião de processos para seu julgamento em conjunto, evitando decisões 

contraditórias. No processo civil, "dá-se a continência entre 2 (duas) ou 

mais ações sempre que há identidade quanto houver identidade quanto às 

partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, 

abrange o das demais", segundo preceitua o Código de Processo Civil, em 

seu artigo 104. Assim, ocorrerá a continência quando as ações têm as 

mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas o pedido, embora 

diferentes, de uma delas engloba o da outra. Assim a confirmação de 

ação que pode envolver o resultado deste processo faz temerário o 

julgamento da presente, até porque paira neste momento uma duvida 

sobre a legitimidade que não pode ser resolvida nesta esfera singela, 

também por não autorizar tramitar intervenções de terceiro em geral. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, no art. 51, inciso VI, da Lei 9.099/95 combinado com 

os artigos 337, VII e 485, V, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Que sejam revogados eventuais efeitos antecipatórios da 

presente lide. Transitada em julgada a decisão, arquivem-se os autos 

digitais. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIZANGE BATISTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TVCO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 20/04/2018 Hora: 15:40 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012695-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012695-93.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOAO RUFINO DA SILVA 

Pólo Passivo: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 
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provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAI RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - MT0006293S 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 Hora: 16:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA RODRIGUES GONZAGA MARTINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NASCIMENTO TULHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos certidão de negativação 

expedida pelo SPC ou Serasa, cuja certidão deverá conter o memorial 

descritivo completo do cadastro da parte autora, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do CPC. 2. DETERMINO a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

3. Intime-se. 4. Exaurido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 

5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SOUSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI BORTOLANZA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO JOSE ROSA (REQUERIDO)

MATEUS HENRIQUE PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Pretende a parte exequente que este magistrado encaminhe ofício a 

vários órgãos públicos com o escopo de encontrar o endereço atualizado 

do requerido Matheus Henrique Pereira Lima. Com efeito, nos termos do 

art. 6° do CPC, todas as partes do processo devem colaborar para um 

desfecho junto e igualitário da celeuma, se mostrando uma postura 

cômoda do advogado que representa os interesses da parte autora ao 

requerer que este magistrado adote uma postura que compete a própria 

parte autora, motivo pelo qual, INDEFIRO o requerimento para expedição de 

ofício. 2. Igualmente não deve prosperar o pedido de citação por edital. 

Isso porque essa modalidade de citação é expressamente vedada pelo 

art. 18, §2°, da Lei 9.099/1995. Aliás, esse também é o entendimento 

adotado pelos Tribunais de Justiça, in verbis: RECURSO INOMINADO 

AÇÃO DE COBRANÇAC HEQUES NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU 

ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS OCORRÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE 

CITAÇÃO POR EDITAL INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS REGRA DO ART. 18, § 2º DA LEI Nº 9.099/95 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento 

ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0004461-33.2013.8.16.0165/0 - Telêmaco Borba - Rel.: Aldemar 

Sternadt - - J. 02.02.2016). (TJ-PR - RI: 000446133201381601650 PR 

0004461-33.2013.8.16.0165/0 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

15/02/2016). “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR 

HORA CERTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE ADMITE CITAÇÃO POR HORA CERTA. EXIGÊNCIA DE 

CURADORIA ESPECIAL. COMPLEXIDADE QUE NÃO SE COMPATIBILIZA 

COM A REGÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESPECIAL. PRINCÍPIOS 
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CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indefere-se o pedido de Justiça 

Gratuita se dele nada resulta ao recorrente, que recolheu as custas e, 

ante a ausência de contrarrazões inexiste sucumbência. Destarte, o 

recorrente não juntou aos autos declaração de hipossuficiência, nos 

termos do art. 6º, da Lei nº 1060/50. 2. A citação é ato formal e se 

constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem 

ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada 

válida. 3. Não se admite, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a 

citação por hora certa, com regência específica determinada pelos arts. 

227 a 229 doCPC, posto que a sua admissão estaria a exigir, após o 

reconhecimento da revelia, a nomeação de curador especial (9º, inciso II, 

do CPC), sob pena de se incidir em nulidade intransponível, providência 

que não se coaduna com os imperativos de simplicidade, celeridade e 

informalidade, regentes da jurisdição especial. 4. Daí que a complexidade 

das providências alheias ao rito sumaríssimo não se compatibilizar com a 

citação por hora certa, uma vez que obriga a presença da curadoria 

especial, o que é inviável e está em desacordo com o princípio da 

simplicidade e da informalidade. 5. Na hipótese, não há que se falar em 

convalidação do ato citatório, em razão dos evidentes prejuízos 

suportados pela parte requerida, já que foi impossibilitado de apresentar 

proposta de conciliação em audiência, bem como de ingressar com sua 

peça de defesa, em clara ofensa aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. 6. Portanto, inexistindo previsão legal 

para citação por hora certa nos Juizados Especiais, correta a sentença 

que extingui o feito com fulcro no art. 295, inciso V, do CPC c/c art. 267, 

incisos I e IV do mesmo diploma legal e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 7. 

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos. 8. Sem custas adicionais, ante o comprovante de 

pagamento de ID (366194). Deixo de fixar honorários, em face da 

inexistência de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá como 

acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo 

único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais.” (Processo: RI 

070734449201580700016; Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO; 

Julgamento: 17/02/2016; Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA RECUSAL; 

Publicação: Publicado no Dje: 26/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA E NOMEAÇÃO DE 

CURADOR ESPECIAL. INSTITUTOS INCOMPATÍVEIS COM OS JUIZADOS 

ESPECIAIS. PRINCÍPIOS CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. 

NULIDADE DE TODOS OS ATOS A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. A citação por 

hora certa e a nomeação de um Curador Especial não tem lugar nos 

Juizados Especiais. Estes institutos são incompatíveis com celeridade e a 

economia processual, princípios que norteiam a Lei 9.099/95. 2. A nulidade 

da citação leva à nulidade dos atos subsequentes e impõe o retorno dos 

autos para a origem, evitando-se, assim, cerceamento de defesa da parte. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS. 

(Recurso Cível Nº 71005072483, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

05/11/2014). 3. Frente ao exposto, INDEFIRO o requerimento anelado de 

citação por edital, e por consequência, DETERMINO que no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte autora junte aos autos o endereço atualizado do 

requerido Matheus Henrique Pereira Lima, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO ETERNO DE SOUZA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime o ente requerido para, em 15 (quinze) dias, se manifestar quanto ao 

pedido de arquivamento realizado pelo Ministério Público juntado no ID 

10535039. Após, promova com a imediata conclusão dos autos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011958-90.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILA MIRANDA NOLETO YAMAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

1. Verifico que o valor executado e insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a secretaria que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ser intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002225-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA RODRIGUES SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002180-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (EXEQUENTE)

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA RUBIA PEREIRA DUTRA (EXECUTADO)

ADEMARIA BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

LAUDEMIRO SILVA FREITAS (EXECUTADO)

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

KLEITON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

PAULO VIEIRA DE JESUS (EXECUTADO)

REGES OLIVEIRA DUTRA (EXECUTADO)

HERONIAS TEIXEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 
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pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CARLA SILVA ROSA VALOES METELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: KAIO RONNARO SILVA DIAS - MT0022433A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/04/2018 Hora: 14:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEZINDA NAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. Determino o fim da suspensão 

determinada anteriormente. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida. A 

autora ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde em síntese, alega que teve lançado 

cobrança indevida que jamais contratou qualquer serviço com o Réu. Em 

contestação a requerida em síntese, que a contratação é devida. Que agiu 

em exercício regular de seus direitos. Que o autor nunca procurou 

solução administrativa. Que não fez prova e por isso refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, imputando que 

a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não realizou a relação 

negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo 

dever de cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de 

concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a 

empresa responde pelas consequências gravosas que causar a quem 

quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso em 

apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO 

DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO 

OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA - INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO 

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA 

IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, uma vez que a transação não teria sido aprovada, incumbe 

ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do 

ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica sofre dano moral 

quando prejudicada a sua reputação perante terceiros com a negativação 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerando abalo à sua 

honra objetiva. Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Logo, comprovada que a inclusão foi indevida, 

acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre devolução 

em dobro, temos que o consumidor tem direito à devolução em dobro do 

valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da 
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cobrança. Essa é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

para julgar casos que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de 

juros e correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos 

de maneira ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, 

determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos efeitos da 

cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze 

dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se ainda não o 

tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato 

ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano 

moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 

362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da citação válida. d) 

rejeitar a condenação da requerida a devolver valores cobrados, em 

dobro, por não ter ficado caracterizada a má-fé da promovida, e pelos 

valores pequenos terem ficados a meu ver embutidos na parte 

compensatória do dano moral. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000691-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVILEI MARIA DE SOUSA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADALBERTO SOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Nos termos do art. 916, §1°, do CPC, DETERMINO seja intimado o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto ao 

pedido de parcelamento da dívida realizado pela parte executada. 

Outrossim, cientifique o executado dos termos do §2°, do indigitado artigo. 

2. Após, faça conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR SOUSA BARBOSA LIMPEZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000139-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RONSONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEIXOTO CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A execução de título executivo extrajudicial no âmbito do Juizado 

Especial obedece aos ditames do artigo 53 da Lei 9.099/1990, de tal sorte 

que após a penhora de bens realiza-se audiência de conciliação no local 

onde a execução está tramitando. Por outro lado, a utilização de cartas 

precatórias reclama a inarredável necessidade da prática do ato por juiz 

de comarca distinta, cabendo o uso da missiva apenas depois de exaurido 

outros meios disponíveis, esta é a inteligência extraída do enunciado 33 do 

FONAJE, c.f.: ENUNCIADO 33 – É dispensável a expedição de carta 

precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas 

demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou 

qualquer outro meio idôneo de comunicação. 2. Não bastasse isto, de 

longa data as execuções no seio desta justiça especializada tem se 

prevalecido da constrição de bens por meio da utilização dos sistemas 

eletrônicos (v.g., BACENJUD, RENAJUD), não sendo crível o manejo da via 

mais tortuosa para entrega da tutela jurisdicional pretendida pela parte, 

cuidando-se de providência que dispensa a prática do ato por outro juiz, 

ou nos dizeres do enunciado 100 do FONAJE: ENUNCIADO 100 – A 

penhora de valores depositados em banco poderá ser feita 

independentemente de a agência situar-se no Juízo da execução (XIX 

Encontro – Aracaju/SE). 3. Assim sendo, caso infrutíferas as tentativas de 

se penhorar bens mediante tais sistemas, aí sim seria justificável a 

remessa de carta precatória, do contrário estar-se-ia diante de ato que 

não se compadece com a diretriz do artigo 236, § 1º, do CPC (artigo 200 

do CPC de 1973), neste sentido já se manifestou a jurisprudência pátria: 

“BACENJUD. CARTA PRECATÓRIA. REALIZAÇÃO NA PRÓPRIA SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE. ART. 200 DO CPC. Não se justifica o deferimento de 

consulta ou penhora via Renajud através de carta precatória, porque a 

providência pode ser realizada na própria sede do juízo deprecante. O art. 

200 do Código de Processo Civil somente ampara a realização de atos 

processuais por carta precatória, quando hajam de se realizar fora dos 

limites territoriais da comarca. Evidentemente o Renajud é providência que 

pode ser realizada dentro dos limites da comarca, mostrando-se 

desnecessária a realização da medida através de carta precatória”. 

(TRF-4 - AG: 50215128220124040000 5021512-82.2012.404.0000, 

Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/10/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/10/2013) 4. Por tais razões e não 

estando comprovado nos autos que o juiz deprecante se valeu das outras 

vias para atingir a penhora pretendida com a remessa da presente carta 

precatória - até mesmo pelo fato da parte requerida ainda não ter sido 

citada -, no tocante à tal ato, qual seja, penhora, determino a devolução 

desta sem o seu devido cumprimento. 5. Porém, antes promova a citação 

pessoal (Oficial de Justiça) da parte executada para amortização da dívida 
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no prazo de 03 (três) dias, certificando se ocorreu ou não o pagamento, 

para então realizar a providência acima ordenada. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Após, arquive-se mediante as baixas e anotações 

reclamadas. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002222-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LEITE DE SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000110-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS E SERVICOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/04/2018 Hora: 15:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILAR JUCA DO AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002218-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX HENRIQUE ALVES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011371-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN DE MELO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, indicar o endereço 

atualizado do executado, sob pena de extinção da presente execução. 

Indicada a localização, dê vida ao despacho contido no ID 8095329. Do 

contrário, faça conclusos para prolação da pertinente sentença. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011834-83.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALI DE FREITAS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA FREITAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositaria dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012993-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAZA AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO o pedido contido no ID 10292675. Proceda conforme postulado. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020019-71.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA MENDES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002291-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACIEL DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO RODRIGUES OAB - MT23557/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais é vedado proferir sentenças ilíquidas, 

tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Conforme se 

infere da vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas 

pretendidas. Por tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, 

DETERMINO a emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando 

os eventuais vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como 

atualize o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 

do CPC c/c artigo 51 da Lei nº 9.099/1995). Outrossim, considerando a 

inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino que, no mesmo 

lapso temporal acima grafado, a parte autora promova a juntada nos autos 

de comprovante de renda ou documento equivalente, com o intuito de 

robustecer a arguição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

indigitada justiça gratuita. 2. DETERMINO a imediata suspensão da 

audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002230-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCYNELLI MARIANY RIBEIRO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 
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consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002231-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE JESUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 26 de Janeiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002229-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 
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logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002227-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SANTOS DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002270-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA PATRICIA GOMES CORREA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002271-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIMIRA DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011546-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FROILAN CASTRO ALPIRI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011065-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011419-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

 

1. Verifico que o valor executado e insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ser intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002179-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SOUZA (EXECUTADO)

 

1. Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. 2. Manuseando 

os autos, observo que a execução tem como lastro o contrato de compra 

e venda, o qual não contém a assinatura de duas testemunhas. Estando o 

instrumento, portanto, em desconformidade com o art. 784, III, do CPC, o 

que implica em dizer que não pode ser considerado título executivo 

extrajudicial, não podendo a execução seguir seu curso, já tendo se 

deitado no colo da jurisprudência pátria tal entendimento, por todos: 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA FALTA 

DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EXECUTADO. 

NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O contrato particular de promessa de compra e venda de 

imóveis assinado apenas pelos devedores e por uma testemunha não 

constitui título executivo extrajudicial, por ofensa ao disposto no artigo 

585, inciso II, do CPC. (TJ-SC - AI: 226887 SC 2010.022688-7, Relator: 

Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 13/09/2011, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Tijucas) 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 16ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso 1 e julgou prejudicado o recurso 2. 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS 

EMBARGANTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, 

COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. 

CONTRATO ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA. PERDA DA 

FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 585, II, 

DO CPC. DOCUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR DEMANDA 

EXECUTIVA. FEITO EXTINTO ANTE A FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO 

HÍGIDO A APARELHAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, 

RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO. 1. Padece de força 

executiva o instrumento particular de confissão de dívida assinado apenas 

por uma testemunha. 2. A ausência de qualquer requisito legal não conduz 

à invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, contudo, será carente 

de executoriedade por ausência de característica legalmente exigida. 

(TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1383052-7 - Curitiba - Rel.: Celso Jair Mainardi - 

Unânime - - J. 24.06.2015) (TJ-PR - APL: 13830527 PR 1383052-7 

(Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 24/06/2015, 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1601 08/07/2015) 3. Deste modo 

a parte autora não apresentou título executivo hábil à propositura da 

demanda, não havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 

do CPC, assim sendo, desmerece guarida a presente via intentada pelo 

exequente, já que seu título não está em compasso com os artigos 778 e 

786 do Código de Processo Civil, isto posto, INDEFIRO a inicial, declarando 

extinto o processo com arrimo nos artigos 485, I e IV, 330, I, 354 e 318 § 

Único, todos do CPC. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 5. Sem 

custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 6. 7. P.R. I. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL GOMES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995. 2. 

Tendo em vista a manifestação expressa da parte demandante, 

HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e art. 485, inciso 

VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando (art. 354, caput, 

do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. Sem condenação 

em custas e honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. P.R.I. 5. Após o trânsito em julgado 

arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 6. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEINE REINER LIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/04/2018 Hora: 16:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IARA LOPES DE ANDRADE (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/04/2018 Hora: 16:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TELES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

DEFIRO os requerimentos grafados em ata de audiência juntada no ID 

10909554. Proceda conforme postulado, de forma que sendo necessária 

expeça-se a competente carta precatória com o intuito de proceder com a 

citação dos requeridos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000115-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DILVO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/04/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES BEJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT0009707S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BORGES E BELE (REQUERIDO)

JONVANI ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da 

requerente, ora executada, bem como os pedidos confeccionados pela 

parte exequente, DETERMINO, em observância ao disposto no art. 52, 

caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 consubstanciado com o art. 

523, jungido com os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade, DETERMINO, em conformidade com o 513, seja intimada a 

parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou seja, em 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 3. Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 4. Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995, INDEFIRO o 

pedido de arbitramento de honorários advocatícios. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS VILELA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI SALETE PARIZOTTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - GO0034487A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

11/04/2018 Hora: 13:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/04/2018 Hora: 14:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO COSTA GARCIA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S & R SERVICOS EM VISTORIAS PREVIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

CAMILA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: OZAIR SILVA PROTO - MT0004571S-A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/04/2018 

Hora: 12:00 ,/mt sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA MIRANDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORGANA (EXECUTADO)

 

1. A nota promissória apresentada pela parte exequente não está 

devidamente preenchida, afastando-se dos requisitos da Lei Uniforme, 

assim sendo, intime-a para que no prazo de 15 (quinze) dias promova a 

regularização do título, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito. 2. Ultrapassado o lapso temporal concedido, faça conclusos. 3. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARRIJO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE BRATTI OAB - MT0004087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: NELSON JOSE BRATTI - MT0004087A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/04/2018 

Hora: 14:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CESAR DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROSOM S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A (ADVOGADO)
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Outros Interessados:

DIANA CAMILA CESAR FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO a intimação da parte Ré para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
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CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 
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mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERREIRA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 
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exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 
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de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011387-56.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

G N PARENTE E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANE DA CRUZ MACHADO OAB - MT0019902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR PEREIRA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o acordo encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do CPC, HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e 

de direito, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o presente processo, 

nos termos do art. 924, II, bem como atento ao disposto no art. 925, todos 

do Código de Processo Civil. 2- Tendo sido efetivado o levantamento da 

constrição outrora realizada, DETERMINO que após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 3- Sem custas. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- 

Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000846-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE COSTA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, o 

que por certo favorecerá meu convencimento tanto quanto a ampla 

defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em diligência, para: a) determinar 

que os autos voltem a cartório, e a secretaria o designe ao escaninho 

“aguardando designação de audiência (juiz leigo)”, para oportunamente 

ser marcada enseada instrutória. b) determinar que as partes procedam, 

caso queiram, o arrolamento prévio de rol de testemunhas, atendendo 

exigência e requisitos do art. 34 desta lei singela, e observado a regra do 

art. 455 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ressalto 

que, atinente às testemunhas, se as informações não forem prestadas, ou 

providencias não forem tomadas, importará em desistência dessa 

modalidade de prova. Submeto ao juiz togado para providência, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011016-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSINOMAR MACIEL GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE SCHWANZ REBELATTO (EXECUTADO)

GENESIO REBELATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou 

proceda transferência eletrônica dos valores depositados em favor de 

quem de direito. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, 

tomando as devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA (REQUERIDO)

MOTOGARCAS CONCESSIONARIA HONDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da (s) promovida (s), onde a parte autora alega em 

síntese que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que houve recusa da primeira revisão gratuita. Solicita ainda 

danos morais e materiais. Em contestação a (s) requerida(s), em síntese, 

alegam ilegitimidade passiva da promovida e ausência de danos materiais 

indenizáveis. Refuta danos e pede improcedência. Indo para os contornos 

decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. 

Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para 

considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, 

aplicando as devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões 

precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente a compra do produto e a 

apresentação de necessidade de revisão, bem como a recusa. A (s) 

ré(s), por sua vez, não trouxe(ram) elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. Logo, 

existindo um lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de 

outros documentos que isentem a requerida, tenho que o defeito na 

prestação de serviço deve ser reparado. Referente aos danos materiais, 

tendo em vista que a liminar foi deferida e cumprida, temos que não houve 

prejuízo, não havendo que se falar em fixação. Sobre os danos morais, 

em vista do evidente defeito na prestação do serviço, o que é um ilícito 

consumerista, entendo que devem ser procedidos. Neste passo, temos 

que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e compensatória 

da natureza do dano moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar defeito 

na prestação de serviço. b) convalidar os efeitos da liminar deferida e 

corroborar seus efeitos os tornando definitivos c) condenar as 

promovidas a pagarem, solidariamente, a pagar à parte autora, em razão 

do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providência, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000900-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS SANTOS ANGELO (REQUERIDO)

MAXWEL DOS SANTOS ANGELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço, por venda de produto vencido. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDES RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AVELANGE PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 
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entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Ao mérito, temos que trata-se de ação 

indenizatória, onde a promovente, em síntese, aponta que o requerido teria 

divulgado fotos intimas de sua pessoa na internet e ainda feito 

comentários ofensivos. Pede danos morais O promovido por sua vez, em 

sua contestação afirma uma série de questões do relacionamento, e 

confirmando ter feito afirmativa aponta que não é demérito uma menção a 

uma obra de um consagrado autor brasileiro. Com efeito, narrados na 

inicial fatos jurídicos que se constituem, em tese, atos ilícitos (perfeita 

subsunção dos fatos narrados à norma material) e efetuada a prova 

dessas alegações (publicações) fica evidente o ato ilícito pelos conteúdos 

eminentemente denegridores. A parte promovida, ao tempo que 

apresentou defesa direta, não fez contraprova ou apresentou elementos 

suficientes para eximir suas responsabilidades, de forma que o 

acolhimento da pretensão deduzida pela requerente se torna inevitável. Ao 

contrário do que pensa muita gente, a internet não é mundo livre de regras 

jurídicas, onde as pessoas possam fazer o que desejem, sem enfrentar 

as consequências de seus atos. A responsabilidade por ato praticado na 

internet pode surgir em qualquer das formas de utilização dela. Pode 

ocorrer em redes sociais, na troca de e-mails e arquivos, na negociação 

de um contrato, na compra de bens em lojas virtuais (o comércio eletrônico 

ou e-commerce), em blogs e em qualquer outro site ou forma de interação 

eletrônica, inclusive por meio de telefones inteligentes (os smartphones), 

tablets etc. No caso em tela, o ato ilícito cometido pela internet, 

percebemos que as provas foram conseguidas por imagem (pelo comando 

Print screen ou equivalente), onde as ofensas públicas ficam evidentes. 

Então não havendo dúvidas da autoria dos comentários, e do seu evidente 

conteúdo agressivo, a condenação do autor em danos morais é medida 

que se impõem. Entendo que a conduta do requerido causou sim abalo 

moral à parte autora, abalo esse passível de indenização, não 

caracterizado como mero transtorno ou aborrecimento. A jurisprudência 

acolhe esse entendimento, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

REPARATÓRIA. MENSAGENS DE CUNHO OFENSIVO ESCRITAS NA 

PÁGINA DE RELACIONAMENTO FACEBOOK. AFRONTA À HONRA E 

IMAGEM DA REQUERENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004158945, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 29/01/2013). Passando a 

fixação do valor da indenização, temos que deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Na esteira destes parâmetros, 

verifico que a quantia pleiteada pela autora a título de reparação, é de alta, 

posto que o valor da indenização não deve propiciar enriquecimento da 

parte que busca reparação do dano moral. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta 

a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e da ofendida, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) condenar a parte promovida a pagar à autora a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente 

atualizados desde o arbitramento togado, na forma da Sumula 362 do STJ. 

b) rejeitar o pleito da parte promovida por consequência teleológica dos 

argumentos do corpo da sentença. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 18 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LAURO PEREIRA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da (s) promovida (s), onde a parte autora alega em 

síntese que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que adquiriu produto defeituoso. Solicita ainda danos morais e 

materiais. Em contestação a (s) requerida(s), em síntese, alegam 

ilegitimidade passiva da operadora e ausência de danos materiais 

indenizáveis. Aponta ainda que consta procedimento de troca do aparelho. 

Refuta danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos 

examinar dentre as provas do caderno processual e argumentos a 

configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do 

dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. A parte 

autora comprova satisfatoriamente a compra do produto e a apresentação 

de defeito. A (s) ré(s), por sua vez, não trouxe(ram) elementos de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou 

por meio de qualquer documento hábil a inexistência de sua 

responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte 

autora, e a mingua de outros documentos que isentem a requerida, tenho 

que o defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Referente aos 

danos materiais, tenho que devem ser fixados no valor da compra, que de 

acordo com comprovante dos autos foi a monta de R$ 999,00 (novecentos 

e noventa e nove reais). Assim ficam definidos a esta patamar. Sobre os 

danos morais, em vista do evidente defeito na prestação do serviço, o que 

é um ilícito consumerista, entendo que devem ser procedidos. Neste 

passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 
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reiteração da prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e 

compensatória da natureza do dano moral. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar defeito 

na prestação de serviço. b) condenar a promovida a pagar à parte autora, 

em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 999,00 

(novecentos e noventa e nove reais), a título de dano material, 

devidamente atualizado pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% 

a partir da citação válida. c) condenar as promovidas a pagarem, 

solidariamente, a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ,a título de dano 

moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 

362 do STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010984-92.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI CLAUDIO MENDONCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE PEREIRA ALVES OAB - MT0014989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Analisando os 

autos, observo que a ação em voga desejada deve ser extinta em razão 

da incompetência deste juízo para executar os créditos em face de 

empresa que se encontra em processo de recuperação judicial. Com 

efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida sentença de 

mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, necessário se 

faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 51 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” No caso em tela, por uma 

concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima etapa 

processual seria a intimação da parte executada para dar adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade de processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo a execução, o qual deve ser habilitado em via própria. O STJ se 

pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA 

CINDIDA. AFETAÇÃO DO PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. 1. Estando os bens da empresa integrante de grupo 

econômico afetados pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já 

aprovado e homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É 

competente o juízo universal para a apreciação de fraude na cisão parcial 

da empresa com transferência significativa do seu patrimônio 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a fim de se evitar a 

fraude contra terceiros e garantir os interesses da totalidade do quadro 

geral de credores. (grifo nosso). 3. Agravo regimental desprovido. 

(Agravo regimental no conflito de competência. Relator: Ministro João 

Otávio de Noronha, segunda seção. Julgado em 24/02/2016. Publicação 

DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO 

SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE 

CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. (REsp 

1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Preciso ainda trazer a baila, que quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com esteio na 

inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. Por fim, desde já saliento que eventual 

requerimento para expedição de certidão de dívida será indeferido, uma 

vez que poderá a parte exequente se valer da sentença de mérito para 

habilitar o seu crédito junto ao juízo universal. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Dezembro 

de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010700-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PANTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FAUAZI SOUSA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 
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competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização e 

devolução, proposta pelo promovente em face da promovida. Alega em 

síntese o autor que foi vítima defeito na prestação de serviço, e que foi 

induzido a erro sendo que perdeu vôo e oportunidade de tratamento de 

seu filho. Em contestação a requerida, em síntese, alega que a perda do 

vôo somente se deu por culpa do requerente, refuta danos. Indo para os 

contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de 

consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente 

para considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do 

autor, aplicando as devidas consequências. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste 

parcial assiste à parte autora. Validamente, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que chegou 

com antecedência suficiente para embarcar e foi impedido de voar. No 

caso em apreço, depois de devidamente feita oitiva do autor e 

testemunhas, percebe-se que o autor mesmo tendo pernoitado na cidade 

não cuidou para chegar com uma antecedência razoalvel de pelo menos 

duas horas. Por esta razão não reputo ato ilícito da requerida o que 

improcede os danos morais pleiteados. Mas não tendo voado, entendo que 

o valor da passagem deve lhe ser devolvido de maneira integral. Se 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar cancelando o contrato vergastado em todos seus 

efeitos de maneira ex tunc. b) rejeitar a pretensão por danos morais 

pleiteada por não reputar ato ilícito indenizável. c) CONDENAR a requerida 

a devolver valores pagos pelas passagens, de modo integral, devidamente 

atualizado corrigida monetariamente desde a data dos desembolso 

(sumula 43 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC 

c/c o art. 161, §1º do CTN), desde a data da citação válida. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

18 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012783-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VENANCIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

W. A. BARBOSA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequencia da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Em face do teor da certidão constante, consignando está que 

a parte reclamante por certo mudou de endereço no curso do processo, 

sem informar a este Juízo o local onde poderia receber intimações. Reputo 

válida a intimação enviada ao endereço anteriormente indicado, com 

fundamento no art. 19, § 2º, da Lei dos Juizados Especiais. Tal tendência 

e confirmada pela jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÃO CIVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 267, III, CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – DEVER DAS 

PARTES DE INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS DE ENDEREÇO – 

SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de dever das partes informar ao Juízo 

a mudança de seus endereços no curso do processo, sob pena de se 

considerar válida a intimação realizada em endereço constante dos autos. 

2. Tratando-se de execução não embargada, a extinção do processo por 

abandono prescinde do requerimento do autor. 3.Inaplicabilidade da 

Súmula 240 STJ ante as circunstâncias específicas do caso. (Ap 

107202/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012) Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 
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sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 18 de Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000595-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA REGINA JUSTINA FRANCO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS OAB - MT19899/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que a situação dispensa 

produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

Fundamentação Trata-se de pedido de alvará judicial, formulado por NUBIA 

REGINA JUSTINA FRANCO REZENDE e outros, requerendo a autorização 

para levantamento do saldo PIS/PASEP deixado por JOÃO BATISTA DA 

SILVA REZENDE, CPF: 160.828.341-00, comprovado anexo a exordial. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muitos floreios, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Como se vê, cuida-se de 

requerimento de alvará judicial objetivando o levantamento de saldo de 

crédito, deixado pelo (a) falecido (a) consoante se depreende da certidão 

de óbito e extrato acostada nos autos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que assiste razão à requerente. Não 

encontro óbice legal ao levantamento. Na ação de Alvará Judicial, o 

requerente apresenta ao Juízo o tópico dos Fatos e do Direito, 

demonstrando em primeira ótica o acontecimento do ab intestato (falecido), 

data, cidade, idade, qualificação, estado civil bem como a orientação de 

possíveis herdeiros, juntando os documentos anexos. A ação de pedido é 

considerada um procedimento de jurisdição voluntária, uma vez que 

configura hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares. Por 

consequência, resta essencial a participação do Ministério Público, como 

fiscal da lei, sendo dispensado quando não envolve interesse de menores 

ou incapazes. Não há réu na demanda, cabendo então ao juízo apenas 

investigar, com base na aferição dos elementos trazidos aos autos, se a 

parte requerente é legítima para levantar os valores pleiteados, ou cumpre 

os requisitos necessários para realização de determinada atividade. Para 

isso, a parte deverá apresentar os documentos que se fizerem 

necessários no caso concreto. Observemos disposição legal pertinente: 

DECRETO No 85.845, DE 26 DE MARÇO DE 1981 Regulamenta a Lei nº 

6.858, de 24 de novembro de 1980, que dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição 

que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o 

disposto na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, e no Decreto 

83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu a Programa Nacional de 

Desburocratização, DECRETA: Art . 1º Os valores discriminados no 

parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes 

habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O disposto neste 

Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer 

título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação 

de emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou 

emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e 

suas autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e 

demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas 

bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de 

fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 

(quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, 

na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (...) Brasília, em 26 de 

março de 1981; 160º da Independência e 93º da República. JOÃO 

FIGUEIREDO Por fim, atendido os requisitos, o alvará torna-se um 

documento que consubstancia um direito nele contido em nome do titular, 

dotado de fé pública, uma vez que foi expedido por uma autoridade 

legítima. Seja para autorizar levantamento de um valor ou autorizar certa 

atividade, o título constitui prova da existência de um direito válido e 

legítimo. No caso vertente, cumprido a subsunção do caso concretos aos 

contornos dos relatos de fato e documentos, entendo por ser pertinente a 

pretensão de levantamento com o crivo autorizador estatal. Ante o 

exposto, determino que o saldo credor, deixado pelo(a) falecido(a), seja 

pago aos requerentes, expedindo-se alvará, com as cautelas 

necessárias. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO PROCEDENTE O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, 

para que seja expedido alvará judicial a favor de NUBIA REGINA JUSTINA 

FRANCO REZENDE, para “LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL 

EXISTENTE EM NOME DE JOÃO BATISTA DA SILVA REZENDE, CPF: 

160.828.341-00, referentes contas de PIS/PASEP, (em nome do falecido), 

e encaminhado por ofício/alvará a mencionada instituição financeira, para 

que proceda a transferência/liberação do valor, para conta que a 

beneficiária indicar ou entregue por saque. CONSTE NO OFICIO/ALVARÁ 

QUE O NÃO CUMPRIMENTO DA PRESENTE ORDEM IMPORTARÁ NAS 

CONSEQUENCIAS LEGAIS, ESPECIALMENTE DESCUMPRIMENTO, SEM 

PREJUIZO DE OUTRAS CONSEQUENCIAS PREVISTAS. Sem condenação 

de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Expedido alvará, arquive-se . Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

18 de Dezembro 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001113-84.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEANDRO CARMO DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO DO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 
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de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON CASTRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001115-54.2017.811.0004 Pólo ativo: WALISON CASTRO DE 

SOUSA Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como contrato (id 10763896) que comprovam a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 
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em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001091-26.2017.811.0004 Pólo ativo: TIAGO APARECIDO 

BARRETO Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como contrato (id 10688744) e faturas que comprovam a 

origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DELFINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001416-98.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADOLFO DELFINO DE 

SOUSA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 
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elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001125.98.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSILEY CARDOSO DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais alegando que a cobrança é devida. Pois bem, inicialmente 

entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro 

probatório do direito pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum 

documento LEGITIMO que seu nome esta restrito nos órgãos de proteção, 

visto que o documento apresentado não é oficial. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILANE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001139-82.2017.811.0004 Pólo ativo: JAILANE DOS SANTOS 

ALMEIDA Pólo passivo BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como faturas que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. A justificativa apresentada 

não tem o condão de evitar a contumácia, embora sirva como indicio para 

isenção de custas. Por fim, declaro para as finalidades do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento 4. 

DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, I, da Lei 

9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito. 

Que seja revogado os efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 16 de Janeiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SANTAREM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 
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caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SIQUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra de 

outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA FREITAS DE LIMA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 
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como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001100-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIA CRISTINA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA M DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. A autora ingressou com ação indenizatória. 

Alega em síntese que o autor possuiu divida com a requerida, mas mesmo 

pagando, a restrição não foi excluída. Pleiteia danos morais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alega não falha, que tem direito a 

inserção, e que a restrição se encontra baixada. Refuta danos morais. 

Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação 

é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, 

especialmente para considerar a inversão do ônus da prova como direito 

subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. 

Definida estas questões precisamos examinar dentre as provas do 

caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de 

causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente o 

pagamento e a manutenção da restrição por mais de 05 dias. A 

jurisprudência recente define como precedente que o prazo máximo para 

retirada da restrição é cinco dias. Vejamos: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO 

DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO 

MORAL. PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos 

serviços de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de 

sorte que uma vez recebido o pagamento da dívida, devem providenciar o 

cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a 

dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo 

credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento 

efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque, boleto 

bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor. 3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de 

cada caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que não 

se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em 

detrimento do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de 

adesão. 4. A inércia do credor em promover a atualização dos dados 

cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (( STJ - 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.149.998 - RS (2009/0139891-0)) A ré, por sua 

vez, não trouxe elementos de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

a inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço 

deve ser reparado. Não havendo elementos materiais, o dano deve se 

restringir a esfera de danos morais. Neste passo, temos que Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Por fim, declaro para as finalidades do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar defeito na prestação de serviço. b) por 

consequência da declaração anterior, manter os efeitos da antecipação 

de tutela, tornando-os definitivos, de modo que fica determinado que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) condenar as promovidas, solidariamente, a pagarem à 

parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

18 de Janeiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALLAF RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 
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imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARQUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001469-79.2017.811.0004 Pólo ativo: CLAUDIA MARQUES 

FERREIRA Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como contrato (id 11188030) que comprovam a origem da 

divida, tendo em vista que as assinaturas são idênticas ao documento 

apresentado pela autora. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA PIRES FELIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001455-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELOINA PIRES FELIZ Pólo 

Passivo: CLARO S.A. . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOLDECY DE ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001445-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOLDECY DE ASSUNCAO 

PEREIRA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 
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pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001444-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALCINDA LUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001444-66.2017.811.0004 Pólo Ativo: DALCINDA LUZ DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 
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que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 
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prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001440-29.2017.811.0004 Pólo Ativo: APARECIDA DE SOUZA 

FAUSTINO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 
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deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 
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CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001441-14.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA APARECIDA 

ALVES DE MORAES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde os autores alegam que na 

cidade de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no 

serviço de telefonia . A parte Reclamada em fase de contestação alega 

que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel esta 

sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 
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Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 
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SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001446-36.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA GORETH LEITE 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 78 de 716



quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 
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então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001433-37.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIANA LIMA DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 
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casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 
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conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001434-22.2017.811.0004 Pólo Ativo: KELLEM SUZANY 

DUARTE Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 
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Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 
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da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001435-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: MONICA LIMA DIAS Pólo 

Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 
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em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 
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obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR ANTONIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001436-89.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUZIMAR ANTONIA DE 

LIMA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 
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inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 
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9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001288-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: DOMINGAS MOREIRA 

SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 88 de 716



concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001372-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: RONILDO PEREIRA 

BORGES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 
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por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001349-36.2017.811.0004 Pólo Ativo: SONIA MARIA DE JESUS 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 
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Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 
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não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001267-05.2017.811.0004 Pólo Ativo: WELLIGTON FERNANDO 

DIAS SIMEAO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 
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vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 
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31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001272-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: AMELIA MARIA BELO 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 
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agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 
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condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001185-71.2017.811.0004 Pólo Ativo: THAIS DUARTE PEREIRA 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 
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outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 
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cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001189-11.2017.811.0004 Pólo Ativo: GESSICA NOVAES 

GUIMARAES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. No caso a parte autora ausente na audiência de 

conciliação, não apresentou justificativa, pugnando posteriormente pela 

extinção do presente feito. Em razão do caráter repetitivo da presente 

ação entendo por não acolher o pedido de desistência e analisar o mérito 

da demanda, evitando-se assim tumulto do judiciário com possível ingresso 

novamente da presente ação. Como se viu nestes autos, o caso se refere 

a falha da prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido 

prejuízo por ter por longos períodos com os serviços da requerida 

suspensos. O reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, 

pois não fora ele quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve 

ilegalidade na sua conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser 

indenizável. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Antes de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso dos 

autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que não merece prosperar a 

tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos 

concretos efetivamente sofridos pelo autor. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 99 de 716



responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 
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tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001165-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: DALVA OLIVEIRA DE 

LACERDA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 
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como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 102 de 716



(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001163-13.2017.811.0004 Pólo Ativo: DOMINGAS RIBEIRO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 
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os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 
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penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001161-43.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELVIUZA GOMES DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 
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faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOARA FARIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001209-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: MOARA FARIAS 

CAMPOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 
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não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001233-30.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA FRANCISCA 

MOTA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 
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de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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RENATO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001253-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: RENATO COSTA DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 
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alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 
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telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001167-50.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEILA DIAS DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 
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distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 
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pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001295-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDIR VIEIRA LIMA Pólo 

Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 
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causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 
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70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001269-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDIRENE DE SOUSA 

NETO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 
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outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 
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cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001169-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOELMA DA CONCEICAO 

SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 
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imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 
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FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001287-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: SINVAL FERREIRA 

COELHO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 
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suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 
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caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001345-96.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUZILENE FRANCISCA 

ROCHA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 122 de 716



Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 123 de 716



pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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Autos nº 1001255-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: EVANDRO ARRAIS DE 

CARVALHO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 
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DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001179-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DA LUZ SILVA 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 
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que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH SUZANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001437-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: DEBORAH SUZANA 

GOMES DA SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 
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problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001319-98.2017.811.0004 Pólo Ativo: DIVINO OLIVEIRA SILVA 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 
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diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 
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temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001175-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIVANE OLIVEIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 
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conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 
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DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001443-81.2017.811.0004 Pólo Ativo: LAZARA APARECIDA DE 

JESUS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 
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relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 
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de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001177-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUIZA ALVES DUARTE 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 
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a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 
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DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001432-52.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANA ESTEFANY 

OLIVEIRA DE MOURA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde os autores alegam que na 

cidade de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no 

serviço de telefonia . A parte Reclamada em fase de contestação alega 

que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel esta 

sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 
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dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 
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Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001174-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIMAR OLIVEIRA DE 

MORAES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 
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ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 
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- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MARIA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001178-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA BORGES DOS 

SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 
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direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 
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sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CARNEIRO LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001438-59.2017.811.0004 Pólo Ativo: VERA LUCIA CARNEIRO 

LEAO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 
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INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da (s) promovida (s), onde a parte autora alega em 

síntese que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que adquiriu produto defeituoso. Solicita ainda danos morais e 

materiais. Em contestação a (s) requerida(s), em síntese, alegam 

ilegitimidade passiva e ausência de danos materiais indenizáveis. Refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos 

examinar dentre as provas do caderno processual e argumentos a 

configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do 

dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. A parte 

autora comprova satisfatoriamente a compra do produto e a apresentação 

de defeito. A (s) ré(s), por sua vez, não trouxe(ram) elementos de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou 

por meio de qualquer documento hábil a inexistência de sua 

responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte 

autora, e a mingua de outros documentos que isentem a requerida, tenho 

que o defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Referente aos 

danos materiais, tenho que devem ser fixados no valor da compra, que de 

acordo com comprovante dos autos foi a monta de R$ 700,00 (setecentos 

reais). Assim ficam definidos a esta patamar. Sobre os danos morais, em 

vista do evidente defeito na prestação do serviço, o que é um ilícito 

consumerista, entendo que devem ser procedidos. Neste passo, temos 

que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e compensatória 

da natureza do dano moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar defeito 

na prestação de serviço. b) condenar a promovida a pagar à parte autora, 

em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 700,00 

(setecentos reais), a título de dano material, devidamente atualizado pelo 

INPC desde o desembolso e com juros de 1% a partir da citação válida. c) 

condenar as promovidas a pagarem, solidariamente, a pagar à parte 

autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

19 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo
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Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 
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dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 18 de Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BRITO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LEITE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLINIFFE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra de 

outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restrição que reputa ilegítima, existe outra 
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contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANAINA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROY ROGER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA SOARES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 
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defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALLAS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001347-66.2017.811.0004 Pólo ativo: WALLAS PEREIRA DOS 

SANTOS Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CACIVONIA ALCANTARA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001305-17.2017.811.0004 Pólo ativo: CACIVONIA ALCANTARA 

DE MORAIS Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 
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da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001285-26.2017.811.0004 Pólo ativo: VALDECI ALMEIDA 

MARTINS Pólo passivo BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANINA FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001280-04.2017.811.0004 Pólo ativo: DEJANINA FERREIRA DE 

SOUSA Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 150 de 716



nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001211-69.2017.811.0004 Pólo ativo: CIRLEIA DA SILVA 

SANTOS Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SIQUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001095-63.2017.811.0004 Pólo ativo: TATIANE SIQUEIRA 

SOUZA Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 
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o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001135-45.2017.811.0004 Pólo ativo: LUCIANA MARIA DA 

CONCEICAO Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, visto que as assinaturas são idênticas aos documentos do 

autor. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-16.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA COSTA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001221-16.2017.811.0004 Pólo ativo: FABIANA DA COSTA 

SOUZA SANTOS Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001205-62.2017.811.0004 Pólo ativo: ANA FLAVIA DE 

OLIVEIRA COSTA Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 
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Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER GOMES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001241-07.2017.811.0004 Pólo ativo: DENNER GOMES ROCHA 

Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001225-53.2017.811.0004 Pólo ativo: FABIO DA SILVA 

ASSUNCAO Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 
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litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001303-47.2017.811.0004 Pólo ativo: ZELIA PEREIRA DOS 

SANTOS Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001475-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILVINO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001475-86.2017.811.0004 Pólo ativo: NILVINO MARCOS DA 

SILVA Pólo passivo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 
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exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001501-84.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSE FRANCISCO 

GOMES NETO Pólo passivo BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001483-63.2017.811.0004 Pólo ativo: SUELI MARIA DA SILVA 

Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 
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DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001479-26.2017.811.0004 Pólo ativo: RONIS PEREIRA DA 

SILVA Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAIXAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001427-30.2017.811.0004 Pólo ativo: JOAO PAIXAO FERREIRA 

DOS SANTOS Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 
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aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILANE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001139-82.2017.811.0004 Pólo ativo: JAILANE DOS SANTOS 

ALMEIDA Pólo passivo CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001419-53.2017.811.0004 Pólo ativo: JESSE DOS SANTOS 

CARDOSO Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 
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ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001472-34.2017.811.0004 Pólo ativo: LUIZ CARLOS ALVES DA 

SILVA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001371-94.2017.811.0004 Pólo ativo: DANIELA DA SILVA CRUZ 

Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CARDOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001242-89.2017.811.0004 Pólo ativo: SEBASTIANA CARDOSO 

DE JESUS Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 160 de 716



lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMONE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001266-20.2017.811.0004 Pólo ativo: LUCIMONE MARTINS DOS 

SANTOS Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação a Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como faturas e contrato que comprovam a origem da divida O 

autor, alega que desconhece a origem do débito, requerendo a desistência 

da ação, para posterior ingresso na justiça comum para realização de 

pericia técnica. Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em 

qualquer momento do processo, inclusive não havendo necessidade da 

anuência do réu já citado, no entanto, verifico que considerando os 

documentos apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a 

assinatura do réu é bem semelhante. Sendo assim, conforme determina o 

enunciado 90 do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do 

artigo 373, I do CPC caberia a parte autora apresentar comprovante de 

pagamento da divida informada pela Reclamada. No entanto, deixou de 

comprovar a prova constitutiva de seu direito, ao qual considero que a 

negativação é devida. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a cobrança devida e ausência de 

pagamento pelo reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3.1. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado a condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, por ingressar com ação de ressarcimento 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é indiscutível a litigância de 

má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos 

fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que desconhecia a 

existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no 

art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com 

análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do percentual de 2%(dois 

por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, bem como as custas 

processuais. Sem honorários neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001186-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: RAIMUNDA SOUZA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 
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de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 
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SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001090-41.2017.811.0004 Pólo ativo: SEBASTIANA CARDOSO 

DE JESUS Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 
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exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001395-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANDRE GONCALVES 

FERNANDES PEREIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando telas sistêmicas da origem do débito. Importante salientar 

que ainda que o contrato seja uns dos requisitos indispensáveis para 

comprovar a origem do debito, pelo extrato de negativação da parte 

autora, verifico que possui outras negativações, não havendo discussão 

judicial de sua legitimidade, de modo que reputa-se cobrança legitima. 

Assim, diante do histórico de inadimplência da parte autora, forçoso 

reconhecer a licitude da presente cobrança, ainda que não existente o 

contrato assinado entre as partes. Sendo assim, forçoso reconhecer que 

a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001123-31.2017.811.0004 Pólo Ativo: TELMA GOMES DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando telas sistêmicas da origem do débito. Importante salientar 

que ainda que o contrato seja uns dos requisitos indispensáveis para 

comprovar a origem do debito, pelo extrato de negativação da parte 

autora, verifico que possui outras negativações, não havendo discussão 

judicial de sua legitimidade, de modo que reputa-se cobrança legitima. 

Assim, diante do histórico de inadimplência da parte autora, forçoso 

reconhecer a licitude da presente cobrança, ainda que não existente o 
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contrato assinado entre as partes. Sendo assim, forçoso reconhecer que 

a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da 

parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001103-40.2017.811.0004 Pólo ativo: MATHEUS DOS SANTOS 

SILVA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde alega o autor que 

teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção de crédito, 

pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na contestação a 

Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando documentos como 

faturas e contrato que comprovam a origem da divida O autor, alega que 

desconhece a origem do débito, requerendo a desistência da ação, para 

posterior ingresso na justiça comum para realização de pericia técnica. 

Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento 

do processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do 

réu é bem semelhante. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC 

caberia a parte autora apresentar comprovante de pagamento da divida 

informada pela Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova 

constitutiva de seu direito, ao qual considero que a negativação é devida. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, 

razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Requer o reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

narrando na inicial que desconhecia a existência da divida, 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Sem honorários 

neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SANTAREM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001093-93.2017.811.0004 Pólo ativo: LEONARDO DA SILVA 

SANTAREM Pólo passivo: TELEFONICA DATA S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 
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reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001430-82.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSIMAR LOPES MENDES 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001208-17.2017.811.0004 Pólo ativo: BRUNO HENRIQUE 

PEREIRA DA COSTA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HAYMORA MASSMANN VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001341-59.2017.811.0004 Pólo ativo: HAYMORA MASSMANN 

VILELA Pólo passivo: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 
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lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001172-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: FABIA CRISTINA VIEIRA 

DA SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 
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improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001188-26.2017.811.0004 Pólo Ativo: TRINDADE ALVES DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 
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telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001162-28.2017.811.0004 Pólo Ativo: JANAINA SUZE 

FAUSTINO DA SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 
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tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde os autores alegam que na 

cidade de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no 

serviço de telefonia . A parte Reclamada em fase de contestação alega 

que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel esta 

sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 
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telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001387-48.2017.811.0004 Pólo Ativo: WANDERSON 

GONCALVES DOS SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 
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genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo, que não estão sendo discutidas em 

nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O entendimento dos 

Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso 

de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto 

considerando as negativações posteriores que também são legitimas não 

está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a 

figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001234-15.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSA ALVES DE ABREU 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 
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evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 
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TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1000864-36.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSE BORGES DE 

CARVALHO Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001216-91.2017.811.0004 Pólo Ativo: OTTAVIO VINNICIUS 

LAURENTINO DA COSTA E SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde os autores alegam que na 

cidade de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no 

serviço de telefonia . A parte Reclamada em fase de contestação alega 

que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel esta 

sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 
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voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 
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9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação a Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como faturas e contrato que comprovam a origem da divida O 

autor, alega que desconhece a origem do débito, requerendo a desistência 

da ação, para posterior ingresso na justiça comum para realização de 

pericia técnica. Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em 

qualquer momento do processo, inclusive não havendo necessidade da 

anuência do réu já citado, no entanto, verifico que considerando os 

documentos apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a 

assinatura do réu é bem semelhante. Sendo assim, conforme determina o 

enunciado 90 do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do 

artigo 373, I do CPC caberia a parte autora apresentar comprovante de 

pagamento da divida informada pela Reclamada. No entanto, deixou de 

comprovar a prova constitutiva de seu direito, ao qual considero que a 

negativação é devida. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a cobrança devida e ausência de 

pagamento pelo reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3.1. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado a condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, por ingressar com ação de ressarcimento 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é indiscutível a litigância de 

má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos 

fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que desconhecia a 

existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no 

art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com 

análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do percentual de 2%(dois 

por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, bem como as custas 

processuais. Sem honorários neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001166-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIA DE FATIMA 

MORAES DA SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 
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publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 
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protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001695-84.2017.811.0004 Pólo ativo: DANIELA MOREIRA 

SANTOS Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde alega o autor que 

teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção de crédito, 

pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na contestação a 

Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando documentos como 

faturas e contrato que comprovam a origem da divida O autor, alega que 

desconhece a origem do débito, requerendo a desistência da ação, para 

posterior ingresso na justiça comum para realização de pericia técnica. 

Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento 

do processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do 

réu é bem semelhante. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC 

caberia a parte autora apresentar comprovante de pagamento da divida 

informada pela Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova 

constitutiva de seu direito, ao qual considero que a negativação é devida. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, 

razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Requer o reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

narrando na inicial que desconhecia a existência da divida, 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Sem honorários 
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neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001488-85.2017.811.0004 Pólo ativo: JULIANA PATRICIA DE 

SOUZA FERREIRA Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, que comprova tratar-se de cessão de crédito, onde 

comprovam a origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDIANE MOREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001450-73.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA LEIDIANE 

MOREIRA LOPES Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATOS E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 
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demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011972-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011972-74.2016.811.0004 Pólo ativo: AUTO SOCORRO E 

LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - ME e ALINE PAULA DA SILVA Pólo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT Vistos. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Assim não acolho as 

preliminares arguidas. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora alega, em síntese, que o 

veiculo de sua propriedade após ter sido sinistrado teve perda total, sendo 

encaminhado para o AUTO SOCORRO como depositário da sucata, no 

entanto ao ser transferido o bem de localidade houve o furto do mesmo, 

impossibilitando a baixa no veiculo junto ao DENTRAN, de modo que requer 

a determinação da baixa junto ao DETRAN e ao SEFAZ. Os reclamados na 

contestação, aduz que para realização da baixa, é necessário seguir o 

procedimento determinado na lei, de modo que ausente o veiculo, não se 

pode fazer o laudo de declaração de perda total do veiculo, não podendo 

dar prosseguimento ao ato, e ainda que o boletim de ocorrência 

apresentado não faz prova do furto, visto que emitido unilateralmente. Pois 

bem, entendo que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é 

evidente que as reclamadas não cometeram nenhum ilícito, tendo em vista 

que apenas segue determinações legais para baixa do veiculo, no entanto, 

em razão do furto do veiculo não é possível fazer a baixa definitiva, e não 

poderia fazer a baixa provisória em razão do furto, tendo em vista que 

esta situação ocorreu após a outra. Entendo que em razão de existir 

vários procedimentos para realização da baixa, inclusive o pagamento de 

taxas, não se poderia determinar a baixa diretamente do veiculo, de modo 

que entendo que a presente sentença poderá valer-se como laudo 

declaratório de perda do veiculo, onde a parte autora deverá dirigir-se as 

reclamadas e dar prosseguimento ao processo de baixa do veiculo. 4. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: A) DECLARAR o veiculo objeto da 

presente demanda, FORD RANGER XLT 2011/2011, de cor PRATA, 

CHASSI 8AFDR2A1BJ417555, nº. do motorBJ417555, PLACA NPG8662 

Cuiabá-MT, em nome Aline Paula da Silva, como sinistrado com perda total, 

valendo-se a presente como o laudo necessário para dar prosseguimento 

ao processo de baixa do veiculo. B) Em razão do lapso temporal entre o 

ingresso da ação e a presente sentença, DETERMINO que a parte autora 

seja isentada dos débitos do IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO desde o 

ingresso da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001431-67.2017.811.0004 Pólo ativo: LEIDIMAR RIBEIRO Pólo 

passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 
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Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012523-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012523-54.2016.811.0004 Pólo Ativo: VALTUIR FERREIRA DE 

MOURA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012649-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012649-07.2016.811.0004 Pólo Ativo: VALDIVINO JOSE 

MARTINS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 
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explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012667-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VAZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012667-28.2016.811.0004 Pólo Ativo: NIVALDO VAZ FERREIRA 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Pois bem, recentemente 

no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD 

(Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do 

caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de 

etapas do fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No 

voto, acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado 

explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui 

os custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o 

exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela 

eventualmente concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012529-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012529-61.2016.811.0004 Pólo Ativo: VALTUIR FERREIRA DE 

MOURA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010977-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010977-27.2016.811.0004 Pólo Ativo: SEBASTIAO 

GONCALVES DOS SANTO Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011317-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA VIRGINIA BORGES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011317-68.2017.811.0004 Pólo Ativo: JANAINA VIRGINIA 

BORGES SILVA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011319-38.2017.811.0004 Pólo Ativo: WILLIAN ALVES DE 

SOUSA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 
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art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Trata-se de ação indenizatória c/c tutela de urgência, na qual a parte 

requerente aduz que realizou a compra de um microcomputador da marca 

Dell, Ispiron 3647, no entanto, o autor alega que após um período de 

utilização, o aparelho começou a apresentar falhas. Sendo assim, trata-se 

de vício redibitório. Em que pese o esforço da parte autora, sua pretensão 

não encontra guarida jurídica, vez que a pretensão intentada, não poderá 

ser aviada fundada em vício oculto, visto que, neste caso, o feito reclama 

a realização de exame pericial específico a ser realizado por profissional 

competente, cabendo, desse modo, à parte autora ingressar previamente 

com ação cognitiva redibitória para lograr o ressarcimento objetivado. 3. 

Neste viés, a presente ação pleiteia matéria complexa, vez que exige 

conhecimento estritamente técnico, em cujo âmbito a realização de 

perícias e formalização de laudos perpassam pela adoção de outras 

providências, destoando das formalidades simplórias e princípios da Lei 

9.099/95. Nesse sentido já se posicionou Tribunal de Justiça / MG, verbis: 

AÇÃO REDIBITÓRIA – VÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO – PROVA TÉCNICA – 

NECESSIDADE. AÇÃO REDIBITÓRIA – REQUISITOS PARA DEMONSTRAR O 

VÍCIO OCULTO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA COM A 

DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO – EXTINÇÃO DO 

PROCEDIMENTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PROVIMENTO DO 

RECURSO. 1 – O vício redibitório, de acordo com o art. 441 do CC é aquele 

defeito oculto que tem força de tornar a coisa imprópria ao uso a que é 

destinada ou lhe diminua o valor. 2 – Em se tratando de alegação de vício 

oculto em veículo zero quilômetro (moto), é indispensável a prova técnica 

capaz de aferir a inaptidão dele para uso ou a diminuição expressiva de 

seu valor econômico pois “não é qualquer defeito que fundamenta o 

pedido de efetivação do princípio”, porém aqueles que positivamente 

prejudicam a utilidade da coisa, tornando-a inapta às suas finalidades, ou 

reduzindo a sua expressão econômica, como anotou Caio Mário da Silva 

Pereira (cit. no corpo do voto). 3 – Havendo necessidade de realização de 

perícia técnica para aferir o grau de inaptidão do bem para uso, ou 

expressiva diminuição em seu valor econômico, é incompetente o Juizado 

Especial Cível para dirimir demanda a esse respeito.” (1ª Turma Recursal / 

Divinópolis – Rec. 0223.06.200.806-3 – Rel. José Maria dos Reis). 4. 

Frente ao exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com esteio na inteligência no artigo 17, 354, 485, I, IV e VI e 330, 

III, todos do Diploma Processual Civil, bem como o artigo 51, II da Lei 

9.099/95. 5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. 

Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011284-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BORGES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA GOMES OAB - MT0022226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLEUSA PEREIRA LOBATO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLEIDE FRANCISCA MORENO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, nos termos da Lei 9.099/1995. 2. Apreciando o 

processo, verifico que o imóvel em voga tem valor superior ao teto deste 

juizado especial, estando, portanto, em descompasso com o art. 3°, IV, da 

Lei 9.099/1995. Assim, em se tratando de ação possessória, ao ingressar 

com a demanda a parte autora deve observar que esta justiça 

especializada, só tem competência para julgar as ações em que o imóvel 

tem valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo que no caso em 

exame a extinção da ação é medida que se impõe. 3. Frente ao exposto, 

reconheço a incompetência deste Juizado Especial, e, por consequência, 

julgo extinto este feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 3°, IV 

c/c art. 51, II, ambos da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, caso 

comprove a competência da via ora eleita. 4. Sem custas processuais. 5. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações 

de necessárias. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES (REQUERENTE)

M. V. A. P. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES OAB - MT9790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Conforme entendimento do art. 8°, § 1°, I da Lei 9.099/95, somente as 

pessoas físicas capazes, serão admitidas a ajuizar ações perante o 

Juizado Especial, deste modo, no âmbito desta justiça especializada não é 

factível que uma pessoa física absolutamente incapaz, como no caso dos 

autos, figure no polo passivo da lide, consoante vedação expressa do 
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artigo acima grafado. 3- No caso vertente nota-se que a segunda 

requerente é absolutamente incapaz, notadamente pela certidão de 

nascimento carreada aos autos, bem como ante a inteligência do art. 3°, 

do Código Civil, de tal sorte que o indeferimento da inicial é medida 

imperativa, tendo em vista ser vedada sua figuração no pólo ativo da 

demanda. Além disso, como se trata de menor, para que seja possível 

manejar a presente ação, necessário se faz que seja representada pelo 

seu responsável legal, o que a Lei 9.09999/1995, também não admite. 

Nesse sentido, CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PLANO COLLOR I. PARTE AUTORA INCAPAZ DEVIDAMENTE 

INTERDITADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO NO JUIZADO 

ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8.º DA LEI N.º 9.099/95. 

NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE ABSOLUTA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO 

DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

parte autora é pessoa incapaz devidamente interditada, sendo portanto a 

tramitação do feito incompatível com o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, conforme disciplina o artigo 8.º da Lei n.º 9.099/95. : 

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0019660-11.2009.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: 

Manuela TallÃ£o Benke - - J. 17.08.2015) 4- Isto posto, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 5- Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). 6- Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012439-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA RAQUEL DUTRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. A nova 

sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em um de seus primeiros artigos o 

referido código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 3. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir e dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos, DECLARANDO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6. 

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

necessárias. 7. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012589-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FIRMINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, em conjunto com o art. 

38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu integral cumprimento (ID 

11466123), DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço 

com esteio nos arts. 904, I c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 3. 

Publique-se. 4. Registre-se. 5. Intime-se. 6. Após o trânsito em julgado, não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011890-14.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LOPES SIQUEIRA MELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 
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de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES MATEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Conforme entendimento do art. 8°, da Lei 9.099/95, somente as pessoas 

físicas capazes, serão admitidas a ajuizar ações perante o Juizado 

Especial, deste modo, no âmbito desta justiça especializada não é factível 

que uma pessoa física sob a custódia estatal (enclausurado) seja parte, 

consoante vedação expressa do artigo acima grafado. 3- No caso 

vertente nota-se que a parte autora está privada de sua liberdade, 

consoante expressa manifestação do patrono da parte requerente, assim, 

o indeferimento da inicial é medida imperativa, tendo em vista ser vedada 

sua figuração no pólo ativo da demanda. 4 Desta forma, considerando a 

impossibilidade da parte autora ser parte em sede de Juizados Especiais, 

o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado é medida que 

se impõe. 5- Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 6- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 7- 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 8- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000184-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR SAVOINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000184-11.2018.8.11.0006 REQUERENTE: GESSICA GONCALVES 

REQUERIDO: IVAIR SAVOINE Vistos etc. Compulsando detidamente aos 

autos, verifica-se que não consta o comprovante de recolhimento das 

custas judiciárias, bem como instrumento mandamental e escritura pública 

de declaração de convivência legível. Dessa maneira, intime-se a parte 

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

acostar aos autos o comprovante de recolhimento das custas judiciárias, 

instrumento mandamental e escritura pública de declaração de 

convivência legível, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento 

da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 02 de fevereiro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001758-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. O. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. Q. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao Advogado da parte Autora para se manifestar quanto 

ao endereço da mesma. Jackline Marcia Dias Tingo Gestora Judiciária 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 68667 Nr: 6135-86.2007.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBC, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, Elaine Cunha Rodrigues da Cruz - OAB:OAB/MT 12.268, 

MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 Certifico que intimo a advogada ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 137487 Nr: 6807-55.2011.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZA, NZDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT

 Certifico que intimo o advogado JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.
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2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002629-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F1 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZÁRIO REI D'AVILA (DEPRECADO)

BERNARDINO FERREIRA PINTO (DEPRECADO)

ANICETA NUNES PINTO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Considerando que foi realizada a 

diligência deprecada, resultando negativa, bem como que a parte 

interessada foi devidamente intimada para manifestação e requereu a 

citação por via postal, DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 

2 – Às providências. Cáceres/MT, 02 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007776-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA NOBRE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAMBARA MARQUES OAB - SP297440-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 02 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000373-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR JOSE DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE STELATTO MARQUES (RÉU)

EDUARDO MARQUES LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado, 

CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 02 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148957 Nr: 7533-92.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8.194-A

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos que a parte requerida 

apresentou tempestivamente o recurso de apelação (fls. 104/143), isto 

posto, nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o Requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para no prazo de 15(quinze) dias, caso queira, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138823 Nr: 8354-33.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA HUMBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, haja vista a carta de citação de fls. 102 que retornou 
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aos autos sob o motivo "não existe o número", sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102888 Nr: 7985-73.2010.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO AMERICO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para que informe o endereço correto da parte requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170232 Nr: 6435-04.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos que a parte requerida 

apresentou tempestivamente o recurso de apelação (fls. 150/156), isto 

posto, nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o Requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para no prazo de 15(quinze) dias, caso queira, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138018 Nr: 7455-35.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO LOUREIRO, GUILHERME FRANCISCO 

ZOCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 138018

DESPACHO

1 – Cumpridas as diligências deferidas à fl. 184, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar interesse no 

prosseguimento da vertente execução e requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190232 Nr: 8427-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL SILVA LEONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTHONY DANIEL DE CAMPOS 

RODRIGUES - OAB:24.184 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente (fl. 220) a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Caso não seja exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome dos executados por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.3 – Caso não sejam localizados bens, em nome do princípio da 

celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade das partes 

executadas.Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.4 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo 

Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de 

pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 

do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE ofício para inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75721 Nr: 2405-33.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR PIMPÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SOUZA VITORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Código n. 75721

DECISÃO

A parte exequente postula a constrição de valores através do sistema 

BACENJUD. Ocorre que credor deixou de trazer com a petição planilha 

atualizada do débito exequendo, sendo certo que o único valor para 

inserção no sistema fora indicado nos autos há mais de 04 (quatro) anos.

Infelizmente, mostra-se corriqueiro pedidos deste jaez, em que os 

exequentes pedem ao Juízo a efetivação de constrição de valores, porém, 

não apresentam elementos essenciais para tal mister: o cálculo atualizado.

Evidentemente que tal atribuição não pode ficar a cargo do Poder 

Judiciário, qual seja a de vasculhar as páginas dos autos, muitas vezes 

estão distribuídas em mais de um volume, em busca de dados simples e 

que são de maior interesse e de responsabilidade do credor.

Ademais, o cálculo e sua atualização são ônus processual da parte que 

os postula.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, colacione a planilha atualizada do débito, sob pena de 

arquivamento.

Em seguida, sendo a dívida atualizada, remetam-se os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de penhora de fls. 63.

CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100137 Nr: 5229-91.2010.811.0006

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSMAR DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ASTROGILDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 DESPACHO

1 – Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 440. INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar acerca do pedido de fl. 439.

 2 – Em caso de discordância expressa da parte autora, EXPEÇA-SE 

Mandado de Imissão na Posse que deverá ser imediatamente cumprido.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149463 Nr: 8122-84.2012.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA DE SOUZA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 NOMEIA-SE como perito especializado um dos profissionais da Real Brasil 

Consultoria, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso para a realização de exame pericial para apuração da grafia 

acostadas aos documentos de fls. 43/51 dos presentes autos.1-INTIME-SE 

o Perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como o currículo com a devida comprovação de 

especialização e os contatos profissionais, principalmente endereço 

eletrônico.2-O perito deverá responder aos seguintes QUESITOS:a) As 

assinaturas lançadas nos documentos de fls. 43/51 dos autos, provieram 

do punho da embargante, que forneceu o material para realização da 

presente Perícia Grafotécnica?b) Com base no material fornecido para a 

realização da presente Perícia Grafotécnica pela embargante, a assinatura 

a ela atribuída nos documentos de fls. 43/51 dos autos é falsa?3 – Após, 

INTIMEM-SE as partes - ambas fizeram pedido de perícia nos autos, nos 

termos do artigo 95 do CPC - para o adimplemento dos honorários 

periciais, que deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias 

após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão.4 – Em seguida, 

INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará a 

realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 5 – 

INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC ).As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175539 Nr: 10329-85.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539/MT, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15.961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B, ISABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS 

- OAB:9700-OAB/MT

 Código n. 175539

DECISÃO

1 – Tendo em vista a divergência com os valores depositados 

espontaneamente (fls. 149/150), INTIME-SE a parte devedora por meio de 

seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença – pagamento das 

verbas sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10611 Nr: 874-87.2000.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RICARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Código n. 10611

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 344/356, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como exequente o Sr. André Ricardo dos Santos 

e como executado Banco Fiat Leasing S/A.

2 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 8493-19.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEDIN IND. E COM. DE VIDROS DE 
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SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12.533, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt

 Autos n. 8493-19.2010.811.0006 (Código n. 103394)

DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de janeiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138213 Nr: 7686-62.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO DA CUNHA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS, 

SANTANDER FINANCIAMENTO, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos aduzidos na inicial para o fim de: a) declarar a inexistência de 

relação jurídica entre as partes referente ao Contrato nº 20017126027;b) 

confirmar a antecipação de tutela deferida, determinando, em definitivo, 

que sejam cancelados os registros referentes ao Contrato nº 

20017126027 em todos os bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito.c) Com fulcro no art. 5º, inciso X, bem como no art. 186 e art. 927 

do Código de Processo Civil, observando-se os critérios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, condenar as rés ao pagamento de indenização 

por danos morais em favor do autor na importância de R$ 18.740,00 

(dezoito mil, setecentos e quarenta reais), acrescidos de correção 

monetária pelo IPCA/E-IBGE contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso, nos termos 

do Enunciado da Súmula 54 do STJ.CONDENA-SE as partes rés ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixa-se em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, certifique-se e 

ARQUIVE-SE com as cautelas de est i lo . INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 31 janeiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150981 Nr: 9793-45.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pleito da parte autora, 

razão por que CONDENA-SE a parte demandada a prestar contas na 

forma requerida na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

fazendo, ser aberta a possibilidade de serem prestadas pela própria 

autora, na forma do § 5º do art. 550 do CPC, seguindo-se, doravante, com 

o que determina o § 6º do art. 550 do CPC.Em atenção ao princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do § 2º do art. 85 

do CPC. Ocorrendo o trânsito em julgado da vertente sentença e, não 

havendo qualquer manifestação das partes, ARQUIVEM-SE os autos com 

as anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 31 

de janeiro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157108 Nr: 4861-77.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI FERREIRA MACHADO, ELOISA VITÓRIA FERREIRA 

ALVES, NELI FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10875-MT, EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES - OAB:7812/MT, 

FATIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6.090, MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 INTIME-SE a ré Associação Congregação Santa Catarina para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, depositar os honorários, salvo se deles discordar.Em 

seguida, a Secretaria da Vara deverá agendar data, hora e local para o 

início da perícia, encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e 

os pontos controvertidos (para serem respondidos como quesitos do 

Juízo), COMUNICANDO-SE, ainda, às partes.Com a apresentação do 

laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem nos 

autos.CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168348 Nr: 4953-21.2014.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER SANTOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206 SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 10 (dez)dias, comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível, 

retirar a Carta Pracatória cuja finalidade é a Busca e Apreensão de veículo 

e citação do requerido, e protocolizá-la através do sistema PJE. Após, no 

mesmo prazo, deverá acostar aos autos comprovante da distribuição da 

deprecata na Comarca indicada no documento expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180908 Nr: 2799-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - 

OAB:22.281 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT

 Diante disso, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover 

a busca de veículos registrados em nome dos executados por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. 

Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.2 – Caso não sejam localizados bens, 

em nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo 

ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade das partes executadas.Com a juntada das informações 

fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o 

processo passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as 

anotações necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.3 – 

Em caso de manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 

517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE 

certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a parte 

exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto 

judicial atinente ao débito no montante descriminado.4 – Na hipótese de 

haver requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE ofício para inclusão 

do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes 

SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.5 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 186909 Nr: 6300-55.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON CALIL CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDENIR MOREIRA FONTANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Código n. 186909

 DESPACHO

1 – REDESIGNA-SE a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

cancelada, para ser realizada no dia 20 de março de 2018 às 15h30min na 

sala de audiência da 2ª Vara Cível desta Comarca.

 2 – EXPEÇA-SE Carta Precatória para a Comarca de Porto Esperidião/MT, 

com a finalidade de intimar o requerido para a audiência de instrução e 

julgamento.

3 – No mais, CUMPRAM-SE as demais determinações exaradas na decisão 

de fl. 94/95.

4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 01 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000044-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

02 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003547-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DANTAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRIANA GONCALVES RAMIRES OAB - MT22759/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003547-40.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: EDUARDO DANTAS BARBOSA SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação para retificação de registro civil proposta por EDUARDO 

DANTAS BARBOSA, devidamente qualificado no processo, pugnando pela 

inclusão do sobrenome materno junto ao assento de nascimento do 

Cartório de Registro Civil. Sustenta que foi registrado unicamente com os 

patronímicos, estando ausente em seu registro o sobrenome da família 

materna. Com a inicial vieram documentos. O Ministério Público apresentou 

parecer favorável ao pedido (id. 8347478). O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Em atenção às circunstâncias e elementos dos autos, 

reputa-se assistir razão à parte requerente. Isso porque, dispõe o art. 

109, da Lei 6015/73 (Lei de Registro Público) sobre a possibilidade da 

lavratura, restauração ou retificação de assentamento no registro civil, 

onde, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados e, não 

havendo mais provas, o juiz decidirá sobre o pedido. No caso sob exame, 

mostra-se plausível a pretensão notadamente em razão dos documentos 

apresentados no processo, sobretudo a certidão de nascimento de id. 

8033207 de onde se extrai que o sobrenome materno é o que se pretende 

incluir em seu registro. Logo, conclui-se que é patente o direito da parte 

requerente. Nesse sentido o parecer ministerial. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

determinar a retificação do registro de nascimento do requerente para o 

fim de promover a inclusão do sobrenome materno conforme requerido na 

inicial e de acordo com a documentação apresentada no processo. 

EXPEÇA-SE o mandado de averbação, encaminhando-o para o respectivo 

cartório para as providências de praxe. Isenta a parte autora de custas e 

despesas processuais ante a concessão da assistência judiciária gratuita, 

bem como ausente pretensão resistida a justificar a condenação em verba 

honorária. Após as formalidades legais, ARQUIVE-SE o processo com as 

baixas e anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 
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de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002189-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HASSAN OKA FILHO OAB - MA9902-O (ADVOGADO)

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002189-40.2017.8.11.0006 

AUTOR: PEDRO BARBOSA DA SILVA RÉU: COMPANHIA ENERGETICA DO 

MARANHAO-CEMAR Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) ajuizada 

por PEDRO BARBOSA DA SILVA em face de COMPANHIA ENERGÉTICA 

DO MARANHÃO – CEMAR. Em síntese, pretende o requerente a 

declaração de inexistência de dívida, ressarcimento de valores pagos e 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, uma 

vez que teria sido “negativado” em razão de dívidas oriundas de relação 

contratual da qual alega desconhecimento. Eis a transcrição fática contida 

na inicial: “(...) A referida inscrição do nome do Requerente no cadastro 

dos maus pagadores foi realizada pela Requerida no mês de abril do ano 

de dois mil e quinze [2015] e no valor total de R$ 247,79 [Duzentos e 

quarenta e sete reais e setenta e nove centavos]. No entanto, 

assevere-se desde logo que o Requerente desconhece qualquer relação 

consumerista que viesse a ensejar cobrança e negativação do seu nome 

em serviço de proteção ao crédito. Ressalte-se que o Requerente sem 

conseguir entender o que estava acontecendo, já que desconhece 

qualquer relação consumerista que viesse a ensejar cobrança e 

negativação do seu nome em serviço de proteção ao crédito por parte da 

Requerida, buscou informações junto a esta última, ocasião que restou 

informado que aludida cobrança e inscrição é oriunda de suposta 

inadimplência de fatura de serviço de energia elétrica. Necessário 

destacar que o Requerente na ocasião informou a Requerida que jamais 

havia celebrado qualquer contrato junto a empresa. Alegou ainda o 

Requerente que nunca residiu na cidade de Imperatriz/MA [endereço 

indicado nas faturas], mas, sim nesta urbe [Cáceres/MT], local onde reside 

desde longa data. Todavia, sem êxito, tendo em vista que a Requerida não 

tomou nenhuma providência, ao revés, posto que permaneceu insistindo 

que o Requerente encontrava-se inadimplente junto a empresa. Importa 

relatar ainda que o Requerente com esperança e pretendendo resolver a 

situação amigavelmente e sem maiores transtornos, tornou entrar em 

contato com a Requerida por outras tantas vezes, contudo, sem qualquer 

êxito. Desesperado e cansado das tentativas infrutíferas, tratando-se de 

homem trabalhador e honesto, bem como pretendendo zelar do seu nome, 

eis que mesmo não tendo jamais estabelecido relação consumerista com a 

Requerida ou estando inadimplente com esta última, providenciou 

pagamento das faturas. No entanto, mesmo tendo efetuado pagamento de 

dívida inserta equivocadamente em seu nome, a Requerida manteve [e 

ainda mantém] o nome do Requerente com restrições [negativado]. Urge 

consignar que após o pagamento acima indicado o Requerente tornou a 

estabelecer contato com a Requerida, todavia, igualmente das demais 

vezes sem qualquer resultado. E mais. É que além de não obter qualquer 

esclarecimento sobre o assunto, eis que até o presente momento não 

obteve resolução da sua situação, sendo certo que o seu nome 

permanece negativado. Sucede que os fatos narrados causaram e ainda 

causam enorme constrangimento ao Requerente perante os seus 

familiares, amigos e colegas de trabalho, notadamente quando o 

Requerente é pessoa honesta e trabalhadora. Neste diapasão, 

considerando o ocorrido e a tentativa infrutífera de resolver a situação 

juntamente a Requerida, não restou alternativa ao Requerente senão 

buscar por meio desta a devida prestação jurisdicional, para restar 

declarada a inexistência dos débitos, bem como declarando por sentença 

a nulidade das restrições no nome do Requerente, com a consequente 

condenação da Requerida a indenização a título de danos morais, o que 

abaixo será melhor exposto e postulado.” Após tecer suas razões de fato 

e de direito, formulou os seguintes requerimentos: “a] Concessão dos 

efeitos da tutela provisória de urgência para determinar “in limine”, que a 

Requerida se abstenha e/ou cancele qualquer restrição [Cartório de 

Protesto, CDL, SERASA, SPC] no nome do Requerente, referente ao objeto 

da presente ação, com fixação de astreinte diária no importe de R$ 

1.000,00 [Hum mil reais], para caso de descumprimento. b] Citação da 

Requerida para que tome ciência da presente demanda e, para que, caso 

queira, apresente defesa no prazo legal estabelecido pela legislação 

aplicável à espécie, sob pena de revelia e confissão; c] Inversão do ônus 

da prova na forma do artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, requerendo seja a Requerida compelida a apresentar toda 

documentação referente ao caso em comento, na forma do artigo 396 e 

sob pena de aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil [CPC]; d] 

Concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser pobre, não tendo 

condições de arcar com as despesas do processo nos termos da Lei n° 

1060/50; e] Informa o Requerente quanto a pretensão de composição 

amigável, motivo pelo qual requer seja designada audiência de conciliação 

ou mediação na forma do inciso VII do artigo 319 e artigo 334 do Código de 

Processo Civil [CPC]; f] Inexitosa a tentativa de composição amigável, 

requer ao final seja julgada Totalmente Procedente a presente ação em 

epígrafe, com a declaração por sentença da inexistência do débito do 

valor de R$ 247,79 [Duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove 

centavos] inerente ao Contrato nº 0201605002111633, bem como 

declarando por sentença a nulidade da restrição no nome do Requerente. 

g] Outrossim, requer a condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 16.000,00 [Dezesseis mil 

reais], bem como requer a condenação da Requerida restituir o valor de 

R$ 776,00 [Setecentos e setenta e seis reais], cujo valor deverá ser pago 

com as devidas correções monetárias. h] Condenação da Requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios nos moldes do artigo 85 do Código 

de Processo Civil [CPC] e no importe de vinte por cento [20%] sobre o 

valor da condenação, atualizado à data do pagamento;” Com a inicial, 

vieram os documentos. Em deliberação inicial, este Juízo acolheu o 

requerimento de tutela provisória de urgência (id. 5899724), nos seguintes 

termos: “Ante o exposto, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando que a 

requerida, no ato de citação e intimação, proceda com a baixa da restrição 

de crédito anotada em desfavor do autor, no que concerne ao débito 

discutido nestes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de incidência de multa diária no importe de R$1.000,00. Concomitante, 

oficie ao SERASA e SPC BRASIl para que proceda a imediata baixa das 

restrições descritas no documento de Id. 5865404 tendo como origem a 

requerida CEMAR. Nos termos do art. 6°, VIII do CDC, fica DEFERIDA a 

inversão do ônus da prova;” Citada, a requerida apresentou contestação 

no id. 9015054. Na oportunidade sustentou que não devem prosperar as 

razões indicadas na inicial, eis que a conta-contrato objeto desta ação 

estaria vinculada ao nome do autor e ressaltou que há a pendência de 

pagamento da quantia de R$706,95 (setecentos e seis reais e noventa e 

cinco centavos). Informou que houve restrição contra o autor pelas 

faturas 03, 09, 12 e 05/2015, mas que a negativação não mais subsistia. 

Argumentou que na hipótese de ser reputada ilegítima a restrição ao 

crédito levada contra o autor, tal culpa deve-se ao órgão arrecadador, 

porquanto, teria deixado de efetuar em tempo hábil o repasse da 

informação acerca dos pagamentos efetuados pela parte autora. Quanto 

ao suposto corte do fornecimento de energia elétrica alega ter sido legitima 

a suspensão do serviço em razão do indicado inadimplemento. Partindo-se 

deste prisma, ponderou que é culpa exclusiva da vítima o transtorno ao 

qual estaria submetida (corte do fornecimento de energia elétrica) de modo 

que não haveria que se falar em responsabilidade civil objetiva da 

empresa requerida. Logo, também teceu considerações apontando não 

existir razões à condenação por danos morais. Não obstante, formulou 

pretensão contra-posta, no sentido de que seja a requerida condenada ao 

pagamento do valor de R$706,95, com os acréscimos de juros e multa em 

razão do consumo da energia elétrica. Ao final, após tecer suas razões 

de fato e de direito, solicitou o quanto segue: “(a) Que seja a presente 

contestação recebida, a fim de que a ação sejá julgada IMPROCEDENTE, 

ante a total falta de amparo ao pleito do autor; (b) Que seja julgado 

procedente o pedido contraposto condenando o autor ao pagamento do 

débito em seu nome no valor de R$ 706,95 (setecentos e seis reais e 

noventa e cinco centavos), devidamente atualizado; (c) Que não seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 195 de 716



reconhecida a inversão do ônus da prova, em virtude de não ter 

demonstrado sua hipossuficiência, requisito imprescindível para a 

concessão do benefício. (d) A condenação da autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios em caso de sucumbência em grau de 

recurso. (e) Caso Vossa Excelência não entenda dessa forma, o que 

somente se admite em hipótese, que o quantum da reparação na 

ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), condenando em 

consonância com a realidade dos fatos e de acordo com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.” Com a contestação, vieram 

documentos. Tentada a conciliação, tal não foi possível em razão da 

ausência do do autor (id. 9139185). O autor apresentou impugnação no id. 

9299737. No id. 9631976 o Juízo impôs multa de 2% sobre o valor da 

causa em desfavor do autor, ante a sua ausência injustificada na 

audiência de tentativa de conciliação. Também anotou prazo para as 

partes indicarem provas a produzir. No id. 9728279 o autor requereu o 

julgamento antecipado da lide. Já no id. 9728399 o autor insurgiu-se contra 

a multa fixada, sob o argumento de que não foi intimado para a audiência 

de tentativa de conciliação. O réu não indicou provas a produzir (id. 

10035092). É a síntese do necessário. Fundamento de decido. Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA) ajuizada por PEDRO BARBOSA DA SILVA em 

face de COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, porquanto o autor solicitou que assim o 

fosse feito por não ter provas a produzir, e a ré apesar de ter sido 

intimada, quedou-se inerte quanto a faculdade processual que lhe foi 

conferida a fim de que fossem indicadas provas a produzir (art. 355, I do 

CPC). Ato seguinte, saliento que não existem questões preliminares a 

serem apreciadas, portanto, passo ao exame do mérito. Pois bem. Em 

suma, o autor informa em sua inicial ter sofrido restrição de crédito em 

razão de faturas não pagas, geradas pela empresa ré, a cujo respeito 

nega ter estabelecido com a mesma qualquer relação contratual. Logo, a 

dívida cobrada seria inexistente de modo que a restrição em sua 

decorrência deveria ser considerada ilegítima, e os valores pagos pelo 

autor a fim de saldar a negativação serem restituídos. Já a requerida, em 

sua contestação, em suma, defendeu a legitimidade da cobrança, 

sustentando que o autor possui relação contratual com a mesma e que 

dela adveio o inadimplemento que legitimou a inscrição do autor nos 

órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, as partes controvertem nas 

questões acima sintetizadas. Passo a fundamentar e expor as razões do 

convencimento deste Juízo. A ação é procedente e tal conclusão pode ser 

feita à luz da sistemática invertida do ônus. Afinal, veja que na decisão 

inicial este Juízo entendeu por bem inverter o ônus da prova 

amparando-se no art. 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

Aliás, o próprio CPC prevê tal possibilidade conforme redação do art. 373, 

§1° do CPC. In verbis: “§1° Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Ocorre que a causa de pedir do 

autor baseia-se em fato negativo, ou seja, nega o autor ter estabelecido 

qualquer relação contratual com o réu. Logo, exigir-se do demandante que 

prove a inexistência de fato seria medida dezarradoada, cuja solução 

pode ser encontrada na inversão da prova, a fim de que o réu demonstre 

que tal relação contratual – a despeito do argumento do autor – de fato 

tenha existido. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DO RÉU - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA LOCAL - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - QUANTUM - FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. 

Nas ações declaratórias negativas, os ônus da prova de demonstrar a 

existência do crédito que se pretende desconstituir são do réu e não do 

autor, caracterizando-se uma exceção à regra geral do artigo 333 do CPC, 

uma vez que não se pode exigir da parte autora, nessas ações, a 

realização de prova do fato negativo, qual seja, a inexistência de uma 

dívida. A operadora de telefonia local que habilita o terminal telefônico 

deve agir com maior cautela ao firmar o contrato de prestação de serviços 

telefônicos, exigindo dos consumidores os documentos de identificação 

do titular e sua assinatura, pois ela tem a obrigação de envidar todos os 

esforços para evitar fraudes. Inexistindo prova acerca da relação jurídica 

que embasou a emissão da fatura não-paga, há que se reconhecer a 

inexistência da dívida e a ilicitude da inscrição do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes. A operadora de telefonia de longa distância, 

que apenas presta o serviço através da linha habilitada pela operadora 

local, não é responsabilizada pelos danos morais sofridos pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito, quando demonstrado que o ato se deu por culpa exclusiva da 

operadora local, desidiosa em relação à contratação de seus serviços. A 

indenização por dano moral deverá ser fixada em patamar condizente com 

o dano e a situação das partes, não podendo ensejar enriquecimento 

ilícito.” (TJMG 0 APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.147827-7/001 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - 1º APELANTE(S): TELEMAR NORTE 

LESTE S/A - 2º APELANTE(S): GRACIE KELLY FERREIRA E SILVA 

CARNEIRO MACHADO - 3º APELANTE(S): EMBRATEL EMPRESA BRAS 

TELECOMUNICACOES S/A - APELADO(A)(S): GRACIE KELLY FERREIRA E 

SILVA CARNEIRO MACHADO, EMBRATEL EMPRESA BRAS 

TELECOMUNICACOES S/A, TELEMAR NORTE LESTE S/A - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. ANTÔNIO DE PÁDUA). Com efeito, deveria o réu trazer 

aos autos prova suficiente o bastante à infirmar as asserções iniciais 

tratando de trazer à lume a demonstração inequívoca da relação jurídica 

havida entre as partes. No entanto, da verificação do processo observo 

que a mesma não logrou êxito em assim proceder. Aliás, da leitura da 

contestação observo que a requerida evadiu-se do contexto da ação, eis 

que traçou argumentos a justificar a legitimidade de corte do fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora – circustância ainda que 

subjacente ao questionado inadimplemento, não seria a razão de 

demandar do autor, eis que o mesmo pondera que sequer tenha residido 

na cidade de Imperatriz/MA (lugar onde supostamente a malfadada 

prestação de serviço tenha ocorrido – vide id. 5865422 – pág. 1/8 e id. 

5865426 – pág. 1/11 ). Por outro lado, a corroborar as assertivas iniciais, 

o autor trouxe aos autos comprovante de relação contratual havida com a 

concessionária de energia elétrica ENERGISA a fim de demonstrar possuir 

unidade consumidora de energia elétrica nesta cidade e Comarca de 

Cáceres/MT (vide id. 5865412). Ora, veja que pelos documentos 

encartados à contestação não há a cártula contratual ou qualquer prova 

documental a demonstrar o ânimo das partes em estabelecer vínculo 

jurídico contratual entre si. Na contestação, sequer há a demonstração 

dos contornos do negócio, o modo com o qual houve a contratação ou 

qualquer assertiva a esclarecer/justificar a relação entre autor e réu no 

âmbito extrajudicial. Com efeito, considero que o réu não tratou de 

observar o seu ônus da prova de modo que deve prevalecer então as 

asserções do autor no sentido de que as dívidas cobradas pela requerida 

são inexistentes, pois desprovidas de relação contratual válida a 

legitimá-las. Em razão do exposto, considerando que o autor ainda 

informou ter efetuado o pagamento das faturas indevidas, para o fim fazer 

cessar a negativação, e por este Juízo estar reconhecendo a inexistência 

de vinculação jurídica/contratual entre as partes, deve pesar contra a 

requerida a obrigação de ressarcir as quantias pagas indevidamente, eis 

que vedado o enriquecimento sem causa no ordenamento jurídico (art. 

884/CC). Pelas mesmas razões acima, fica rejeitado o pedido contraposto 

deduzido na contestação. QUANTO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO 

MORAL Ainda pretende o autor, argumentando ter sofrido abalo moral, que 

seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao 

valor de R$16.000,00. Pois bem. No id. 5865404 – pág. 1/2 o autor trouxe 

ao processo a demonstração de que sofreu em seu desfavor a inscrição 

de seu nome em órgão de proteção ao crédito. No tocante a causa de 

pedir, saliento que a jurisprudência declara de modo pacífico que a 

inscrição ilegítima em órgãos de protação ao crédito constitui dano moral in 

re ipsa, ou seja, o dano moral deve ser considerado verdadeiro 

desdobramento daquele ato indevido, sendo desnecessária a produção de 

outras provas à se auferir a ocorrência do aludido prejuízo. Nesse 

sentido: “(...) nos casos de protesto indevido de título ou inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re 

ipsa, insto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa 

jurídica” (REsp. 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 

17.12.2008). Com efeito, considerando que este Juízo está a declarar a 

ilegalidade/ilegitimidade da inscrição levada à efeito em desfavor do autor, 

e inexistindo no processo a informação de que preexistiam outras 

anotações da mesma natureza, mas legítimas, em desfavor do autor – o 

que poderia afastar o alegado dano moral nesta demanda – o caso é de 

acolhimento do pedido de indenização por danos morais. Contudo, não se 

deve acolher o valor pretendido, eis que demasiadamente desproporcional 

aos prejuízos expostos na inicial. Sendo assim, buscando a razoabilidade 
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e proporcionalidade, hei por bem fixar para fins de indenização por danos 

morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). QUANTO A MULTA PELA 

AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO No id. 

9631976 - Pág. 1 foi imposta ao autor a multa de 2% sobre o valor da 

causa pela ausência injustificada na tentativa de autocomposição 

designada nos autos. Irresignado, o autor manifestou-se no id. 9728399 

aduzindo que não foi intimado para o ato. Pois bem. A multa deve ser 

desconsiderada! De fato, da verificação do processo bem como da 

consulta a Plataforma virtual PJE não se verifica ter havido a intimação 

formal do autor, seja pessoalmente ou através de seu Advogado. Sendo 

assim, não deve subsistir a imposição da multa fixada com base no 

disposto no art. 334, §8° do CPC, por não ser imputável ao autor ônus 

decorrente de sua ausência a ato para o qual não foi intimado. É como 

decido! Ante o exposto, pelas razões acima expostas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos: a) DECLARO 

INEXISTENTE a dívida questionada na inicial e anotada nos órgãos de 

restrição ao crédito (id. 5865404 – pág. 1/2), bem como inexistente a 

relação contratual informada nas faturas contidas nos ids. 5865422 – pág. 

1/8 e id. 5865426 – pág. 1/11; Pela mesma razão de decidir, fica rejeitado o 

pedido contraposto deduzido na contestação. b) CONDENO a requerida, a 

restituir na forma simples, os valores comprovadamente pagos pelo autor 

nas faturas indicadas nos ids. 5865422 – pág. 1/8 e id. 5865426 – pág. 

1/11, sobre os quais deverá incidir juros (1% a.m.) e correção monetária 

(INPC) a partir do pagamento (02.12.2016); c) CONDENO a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, em favor do autor, ficando a 

mesma fixada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá 

ser atualizado com juros (1% a.m.) e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento. d) TORNO SEM EFEITO a decisão proferida no id. 9631976 - 

Pág. 1, pois conforme salientado acima, não houve a intimação do autor 

para comparecimento na audiência para tentativa de autocomposição. Por 

esta razão, deixo de determinar o processamento do requerimento 

formulado pela Fazenda Pública Estadual no id. 9932853 – pág. 1 Sendo 

assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 82, 

§2°, art. 85, §2°, I a IV e 86, parágrafo único, todos do CPC, CONDENO A 

REQUERIDA ao pagamento das custas processuais do processo (nestas 

compreendidas inclusive as custas e despesas dos atos praticados pelo 

autor que litigou sob o deferimento da justiça gratuita), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o total 

do proveito econômico obtido. De ofício, determino que a Requerida adote 

as providências administrativas pertinentes para excluir o nome do Autor 

sobre a titularidade da unidade consumidora objeto da lide. P. R. e 

Intimem-se (observando a Portaria 161/2017 PRES). Decorrido o prazo 

recursal, intime-se o autor para que promova o cumprimento de sentença 

na forma do art. 523 do Código de Processo Civil no prazo de 15 dias. 

Caso não promova a execução da sentença no prazo anotado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 01 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO VICTOR ORTEGA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas 

Processuais e Taxas Judiciárias; 2) - Efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 70,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão a ser oportunamente 

expedido. 2.1) - Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento 

das aludidas “Guia de Diligência e Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

2 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002840-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MORAI RAMALHO. (RÉU)

Drayton Bráz Nóbrega (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002840-09.2016.8.11.0006 

AUTOR: ADEMIR DIAS RÉU: DRAYTON BRÁZ NÓBREGA, WANDERSON 

MORAI RAMALHO. Reoportunizo ao Autor providenciar o pagamento da 

diligência - id. Num. 9096915 - Pág, assim como manifestar quanto o 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção. Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003649-62.2017.8.11.0006 

AUTOR: OSMILDO RIBEIRO DA SILVA RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica. É controversa acerca da existência do empréstimo 

descrito na exordial. Inobstante a parte Requerida não tenha manifestado 

sobre o último despacho, denota-se que na contestação postulou pela 

produção de provas. Por não caracterizar a ausência de manifestação 

acerca do despacho, e sendo pertinente, defiro a produção das provas 

indicadas: depoimento pessoal do Autor, testemunhal e documental. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 

2018, às 14:00 horas. Intime o Autor para prestar depoimento pessoal, sob 

pena de confesso. Fixo prazo de 10 dias para indicação das testemunhas, 

ficando a cargo da parte que arrolar proceder a intimação nos termos do 

art. 455 do CPC. Oficie ao Banco Itaú requisitando informação da 

titularidade da conta nº 29264-3, agência 0527, assim como a remessa de 

todas as informações cadastrais disponíveis: data da abertura da conta, 

endereço, etc ... assim como extrato da movimentação relativo aos meses 

de setembro e outubro de 2010 e dezembro de 2012. Conste prazo de dez 

dias. Oficie ao Banco Bradesco requisitando cópia do contrato nº 

569457572 e toda documentação apresentada quando da contratação, 

especialmente comprovante de repasse do valor emprestado ao 

beneficiário. Instrua com cópia do doc. de id. Num. 9536150 e Num. 

8100437 - Pág. 5. Conste prazo de dez dias. Como prova do juízo, delibero 

pela oitiva do representante legal da empresa NAIDE BARBOSA DE 

QUEIROZ - ME. Indique a Requerida os dados cadastrais e endereço da 

referida empresa e/ou representante legal, no prazo de dez dias. Vindo a 

informação, e se tratar se endereço em Cáceres, expeça-se o necessário 

para intimação para comparecimento à audiência. Sendo residente em 

comarca diversa, depreque a oitiva. Caceres, 02 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000359-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS Impulsiono 

os autos para intimar a parte embargada, na pessoa de seu Advogado, 

com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste com relação aos 

embargos opostos. Cáceres/MT, 2 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002840-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MORAI RAMALHO. (RÉU)

Drayton Bráz Nóbrega (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002840-09.2016.8.11.0006 

AUTOR: ADEMIR DIAS RÉU: DRAYTON BRÁZ NÓBREGA, WANDERSON 

MORAI RAMALHO. Reoportunizo ao Autor providenciar o pagamento da 

diligência - id. Num. 9096915 - Pág, assim como manifestar quanto o 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção. Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, para ciência acerca do despacho exarado (ID 

11295732), bem como, com o fito de que, compareçam com seus clientes 

e testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 24 de abril de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. 

Ressalta-se que deverão os causídicos estarem presentes no referido ato 

designado, acompanhados de no máximo 3 (três) testemunhas cada, 

devendo o rol ser apresentado no prazo de 10 dias, cabendo aos 

patronos constituídos a incumbência de intimar suas testemunhas (art. 

455, do CPC). Na forma do art. 385 do CPC, foi determinado por este r. 

Juízo a colheita de depoimento pessoal da parte autora com a advertência 

da pena de confissão. Cáceres/MT, 2 de fevereiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001243-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAISON NUNES CORDOVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CAUSÍDICO DA PARTE CREDORA Cáceres/MT, 2 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria como causídico da parte credora, para CIÊNCIA E 

CUMPRIMENTO de despacho exarado nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  I D  d e  n º .  1 1 5 7 6 4 1 1 .  P r o c e s s o : 

1001243-05.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 8.608,21; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007256-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA Cáceres/MT, 2 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria como causídico da parte autora, para CIÊNCIA E 

CUMPRIMENTO de despacho exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  I D  d e  n º .  1 1 1 4 5 0 6 4 .  P r o c e s s o : 

1007256-83.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 19.411,58; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002065-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BEIT CACERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGNO ALEX VELASQUEZ MARTINEZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 2 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte requerida, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, conforme 

id de nº. 11440972. Processo: 1002065-91.2016.8.11.0006; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE 

(1707) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002065-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BEIT CACERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGNO ALEX VELASQUEZ MARTINEZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 2 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos 

do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, conforme id de 
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nº. 11440972. Processo: 1002065-91.2016.8.11.0006; Valor causa: 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu Advogado, para ciência e cumprimento dos termos da decisão retro 

exarada, notadamente vindo a "informar no feito, no prazo de 10 dias, os 

dados cadastrais e endereço da empresa 'NAIDE BARBOSA DE QUEIROZ 

- ME' e/ou do 'Representante Legal' da referida pessoa jurídica" (vide ID 

11295732). Cáceres/MT, 2 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004779-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FABIO DA CUNHA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO CAMPO 

ALEGRE DAS PIRAPUTANGAS (RÉU)

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

EMILIO MORALES (RÉU)

LUCIANO ROSA MACHADO (RÉU)

Luiz Mario da Silva Cruz (RÉU)

Creusa da Silva de Souza (RÉU)

Divina Aparecida dos Santos (RÉU)

ADEMIR VIANA DE MATOS (RÉU)

Rubens Adriano Ferreira Matos (RÉU)

ALCIMAR COELHO BORGES (RÉU)

Marinete de Souza Oliveira (RÉU)

Zelia da Luz Machado (RÉU)

Angelo Carvalho de Souza (RÉU)

Claudeci dos Santos (RÉU)

Dannyelli Zounar (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004779-87.2017.8.11.0006 

AUTOR: SEBASTIAO FABIO DA CUNHA CINTRA RÉU: ASSOCIACAO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO PARAISO (A.P.P.R.V.P.), 

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO CAMPO 

ALEGRE DAS PIRAPUTANGAS, JOSE LUIZ DA SILVA, EMILIO MORALES, 

LUCIANO ROSA MACHADO, ADEMIR VIANA DE MATOS, RUBENS 

ADRIANO FERREIRA MATOS, ALCIMAR COELHO BORGES, MARINETE DE 

SOUZA OLIVEIRA, ZELIA DA LUZ MACHADO, ANGELO CARVALHO DE 

SOUZA, CLAUDECI DOS SANTOS, DANNYELLI ZOUNAR, LUIZ MARIO DA 

SILVA CRUZ, CREUSA DA SILVA DE SOUZA, DIVINA APARECIDA DOS 

SANTOS Certifique a escrivania se a parte autora providenciou o 

pagamento da diligência - id. 11081771. Acaso não tenha providenciado, 

renove a intimação, com a advertência de extinção para o caso de inércia. 

Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000133-68.2016.8.11.0006 

AUTOR: MAURO ARANTES FERREIRA RÉU: JORGE FERREIRA BARBOSA, 

PAULA FARIAS DA COSTA, JEFERSON FARIA DA COSTA, ARIETE DE 

TAL, SEBASTIÃO DE TAL, ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA Cuida-se de 

ação de reintegração de posse, com noticia de reiterada invasão na área 

objeto da lide. Em última análise, o pedido é de revigoramento dos efeitos 

das sentenças proferidas anteriormente por este juízo. Deferida a liminar, 

inicialmente foi cumprida - auto de id. Num. 1043326 - Pág. 3 e certidões – 

id. Num. 1584818 - Pág. 1 e Num. 1584822 - Pág. 1. Sentença proferida, 

confirmando a liminar e julgando procedente a tutela possessória - Num. 

4987550. Transitada em julgado, a parte Autora noticiou a ocorrência de 

nova invasão, ocasião em que foi determinado o revigoramento do 

mandado de reintegração de posse - Num. 10492158. Antonio Luciano de 

Oliveira peticionou alegando a incompetência deste juízo e pleiteou pela 

remessa dos autos para a Vara Agrária - Num. 10723072. Na petição de 

id. Num. 11549444 foi solicitada a extinção do processo sob a alegação de 

litispendência com outro processo em tramite na Justiça Federal. Iniciado o 

cumprimento do mandado de reintegração, Antonio Luciano de Oliveira na 

petição de id. Num. 11582366 pleiteou “... Primeiro informa este douto juízo 

que as famílias acampadas na área em litigio, não se opõem desocupação 

da área, porém ocorre que parte do acampamento s encontra-se em área 

pública de aproximadamente um hectare pertencente ao Estado de Mato 

Grosso, sobre a qual não há reinvindicação e á ocupada pelas famílias a 

mais de cinco anos. Informa ainda que há cercas delimitando a área, bem 

como estrutura de energia elétrica, e algum indícios que indicam que a 

área não faz parte da fazenda, como fazem prova as fotos em anexo. Por 

todo exposto, requer seja permitindo que as família continuem acampadas 

na área citada....” É o sucinto relato. Inicialmente, nos termos do art. 9º do 

CPC e em atenção ao princípio do contraditório, faz-se necessário 

oportunizar a parte Autora manifestar sobre o pedido de id. Num. 

11549444, o que fixo no prazo de 15 dias. No que tange à alegação de 

incompetência deste juízo, e concomitante competência da Vara Agrária, 

como já descrito acima, o presente feito esta na fase de cumprimento de 

sentença, tendo este juízo já julgado a questão, com trânsito em julgado. A 

Constituição Federal através do artigo 126 e, devidamente alterada 

consoante poder constituinte derivado, face emenda 45/2004, dotou os 

Tribunais de Justiça de atribuição de propor a criação das Varas 

Especializadas com competência exclusiva para processamento e 

julgamento de litígios agrários fundiários, dando relevante importância 

constitucional aos processos judiciais com contornos agrários, 

independentemente de se tratar de posse ou domínio: Art. 126. Para dirimir 

conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas 

especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. 

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação 

jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Nos termos do 

inciso III do art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM e art. 2º da Resolução 

007/2008/OE, encontram-se definidas as questões concernentes à 

competência do presente juízo especializado neste Estado Federado, à luz 

do novel mandamento constitucional supra: “Inciso III do art. 1º do 

Provimento nº.”. 004/2008/CM: (...) III – a 7ª Vara Criminal passa a ser 

denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam 

conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC), dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal”. “Art. 2º. Resolução 007/2008/OE. O Juiz de Direito 
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da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de 

Cuiabá/MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência 

para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse 

de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III do Código de 

Processo Civil, e as que lhe são conexas.” Enquanto a Constituição 

Federal e o Provimento 004/2008 CM, se referiram a competência da vara 

para o julgamento de conflitos fundiários, a Resolução 007/2008/OE 

preferiu mencionar litígios coletivos pela posse de terras rurais. Extrai-se 

dos dispositivos supracitados que são requisitos caracterizadores para a 

competência material derivada da taxatividade constitucional e externada 

pela resolução do Órgão Especial, o processamento e julgamento de 

conflitos pelo juízo especializado: a) litígio coletivo; b) posse de terras 

rurais. A questão aparentemente simples tem gerado algumas incertezas e 

muitas dúvidas na sua aplicação. A primeira está no próprio conceito de 

litígio coletivo. Abordando o tema relativo a Situações Juridicas Coletivas 

Passivas, Fredie Didier Jr, citando, José Carlos Barbosa Moreira traz a 

seguinte conceituação sobre direitos coletivos : Denominam-se direitos 

coletivos lato sensu os direitos coletivos entendidos como gênero, dos 

quais são espécies: os direitos difusos, os direitos coletivos stricto sensu 

e os direitos individuais homogêneos. Em conhecida sistematização 

doutrinária, haveria os direitos/interesses essencialmente coletivos 

(difusos e coletivos em sentido estrito) e os direitos acidentalmente 

coletivos (individuais homogêneos)[1].(nosso grifo) A expressão litígio 

coletivo, sem prejuízo de seu uso lato senso, tem se firmado com mais 

frequência na defesa dos direitos individuais homogêneos com 

angulações nítidas do direito agrário e coletivo, levantando, nesse caso, a 

necessidade de um olhar especializado com a aplicação dos princípios 

norteadores do direito agrário, tais quais: - principio da função social da 

propriedade rural; - princípio da justiça social; da prevalência do interesse 

coletivo sobre o individual; - principio da reformulação da estrutura 

fundiária[2]; - princípio da melhoria da qualidade de vida no campo; - 

implantação da justiça distributiva; - eliminação das injustiças sociais no 

campo; - povoamento da zona rural, de maneira ordenada; - combate à 

exploração predatória ou incorreta da terra, entre outros de não menor 

importância. Quanto à matéria concernente ao processo coletivo, 

aplicar-se-á aqueles princípios que reproduzam na realidade atual, uma 

sintonia com a destinação criada pelo artigo 126 da Constituição Federal, 

tais quais: acesso à ordem jurídica justa, ativismo judicial, interesse no 

melhor julgamento de mérito possível; entre outros. Denota-se que todo 

conluio principiológico que rege os “interesses coletivos fundiários” são 

vistos a luz da destinação dada pela Constituição Federal em seu artigo 

126, ou seja, tais valores são vindos sempre em razão da tutela trazida 

por nossa lei maior em face da emenda 45/2004, não havendo como 

afastar a interpretação teleológica da norma magna. Essa preocupação 

em dar uma conotação diferenciada aos conflitos coletivos, se nota nos 

julgados do e. Tribunal de Justiça do nosso Estado, onde se percebe uma 

tentativa de traçar características que acabam se coadunando com os 

princípios supra mencionados e a interpretação teleológica dos 

dispositivos legais que embasam a criação da vara especializada. Assim, 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO - RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 - 

LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE TERRAS RURAIS – COMPETÊNCIA EM 

RAZÃO DA MATÉRIA – NATUREZA ABSOLUTA – RECURSO 

DESPROVIDO. Para aferir a competência da Vara Especializada de Direito 

Agrário, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as 

partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais (Res. nº 

07/2008-TJMT, art. 2º). Mostra-se pertinente o conhecimento da lide pela 

jurisdição especializada, ainda que os interesses não sejam coletivos, mas 

individuais homogêneos, isto é, de grupo, categoria ou classe de pessoas 

determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de 

origem comum. Evidenciado que a ação possessória deriva de ocupação 

para fins de distribuição de terras, de forma pacífica ou violenta, 

justifica-se o tratamento judicial especializado para se assegurar a 

promoção e defesa dos direitos humanos dos rurícolas e de suas famílias. 

(PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 72036/2011 - 

Data de Julgamento: 05-9-2012 – Relator - Des. Marcos Machado) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 – 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE 

DE TERRAS RURAIS – COMPETÊNCIA MATERIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. A Vara Especializada de Direito Agrário decorre da 

especialização de vara já existente, de modo que o Tribunal pode criá-la 

por resolução (Precedentes do e. STF: ADI nº 3.367; HC nº 91.024; HC nº 

91.509). A convergência de interesse, mesmo que ausente de 

organização por sindicato rural ou associação civil, caracteriza a lide 

como coletiva. Evidenciado que a ação possessória deriva de ocupação 

para fins de distribuição de terras, de forma pacífica ou violenta, 

justifica-se o tratamento judicial especializado (Res. nº 07/2008, art. 2º).” 

(RAI nº 64567/2011 – 18.01.2012 – Relator - Des. Marcos Machado) Ainda 

no julgamento da apelação n. 33.297/2010, o relator – Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, justificou em seu voto a necessidade da tensão social 

para caracterizar o conflito fundiário coletivo. In verbis: “Não vislumbro na 

presente demanda elementos suficientes para caracterizar um conflito 

fundiário coletivo, já que nos autos não há nenhum indicativo de tensão 

social relevante ou algo do gênero.” É o caso dos autos, pois não se nota 

por qualquer lado que se observe, a existência de “tensão social”, conflito 

coletivo, ou qualquer outra circunstância que caracterize a necessidade 

de levar ao Juízo especializado a análise dos autos. Ademais, 

considerando que o feito já foi sentenciado, podemos reputar que o 

mesmo encontra-se em fase de cumprimento, haja vista que os invasores 

resistem em não cumprir voluntariamente a sentença. Desta forma, acerca 

da competência, impera-se o que determina o art. 516 do Código de 

Processo Civil. In verbis: Art. 516. O cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante: I – (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro 

grau de jurisdição; Consigne-se que a competência do art. 516, é funcional 

e, portanto, absoluta, conforme já reconheceu a Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 538.227.[3] Nesse sentido, 

posicionam-se os Tribunais: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUÍZO ONDE SE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475-P, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO QUE DEVE PERMANECER TRAMITANDO NA COMARCA DE 

FARROUPILHA. CONFLITO PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 

71004605606, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 07/11/2013). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE 

PAULO AFONSO E O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA MESMA 

COMARCA. AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA E JULGADA NO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO 

QUE PROFERIU A SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. 

PREVISÃO DO ART. 475-P DO CPC C/C ART. 52, CAPUT, DA LEI 9.099/95. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. É competente para o 

cumprimento da sentença o juízo que processou a causa no primeiro grau 

de jurisdição. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJ-BA - CC: 

00008341720118050191 BA 0000834-17.2011.8.05.0191, Relator: José 

Olegário Monção Caldas - Data de Julgamento: 09/08/2012, Seção Cível de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2012). Com efeito, não há que 

se falar em direito individual homogêneo, calcado em disputa de terras 

para o fim de distribuição de terras nos moldes da Reforma Agrária, ante o 

disposto no art. 2° da Lei 8.629/93. Ademais, a Resolução nº 007/2008/OE 

que normatizou a criação e instalação da Vara Especializada de Direito 

Agrário, em seu artigo 8º, parágrafo único, EXPRESSAMENTE prevê que 

os processos sentenciados e em fase de execução não redistribuídos. 

Assim, prevê o citado dispositivo: “RESOLUÇÃO N.º 007/2008/OE ... 

RESOLVE: Art. 1°. O funcionamento da Vara Especializada em Direito 

Agrário será regido pelo disposto na presente Resolução. Art. 2°. O Juiz 

de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca 

de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e 

competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios 

coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, 

do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas (...) Art. 8°. Os 

processos em andamento que se enquadrarem na competência definida 

no artigo 2° desta Resolução, cuja instrução ainda não se encerrou, 

deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao 

Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, cessando a competência 

daqueles. Parágrafo único. Permanecerão na Comarca de origem os 

processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e 

julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença 

(grifo nosso). Por fim, estando a ação julgada, a competência para o 

cumprimento de seu julgado é deste Juízo à teor do art. 516, inciso II do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 200 de 716



CPC. Assim sendo, não se verifica no caso, ante as circunstâncias 

retromencionadas, a hipótese de competência da vara especializada de 

direito agrário nestes autos. Remanesce o pedido formulado ontem para 

que este juízo autorize os Requeridos permanecerem em área pública. 

Pondero que momentos antes – por volta das 14:30 horas desta data, 

entrei em contato com os Oficiais de Justiça que estão com atribuição de 

cumprir o mandado para melhor inteirar dos fatos. Segundo relatado pelos 

Oficiais de Justiça, iniciaram o cumprimento do mandado ontem, ficando 

inicialmente estabelecido que a partir das 07:00 horas de hoje seria 

efetivado o devido cumprimento. Foi dito ainda que a reunião foi alterada 

para às 13:00 horas, ocasião em que ficou definido entre as partes, 

especialmente os Demandados, que até 16:00 horas, impreterivelmente 

desocuparia, por completo a área objeto do litígio. A decisão revigorada 

tem por objeto reintegrar a parte Autora na posse da propriedade, não 

tendo este juízo qualquer jurisdição ou autoridade legal para autorizar a 

permanência dos Requeridos em área de domínio público. Só por tal 

aspecto, fica afastado o pedido objeto da petição de id. 11582366. Anoto 

que é de conhecimento público o ajuizamento de ação civil pública pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de 

Caceres e Estado de Mato Grosso envolvendo a área que delimita com o 

imóvel objeto da reintegração de posse. Em consulta ao processo sob nº 

1001298-53.2016.8.11.0006 em trâmite na Vara da Fazenda Pública desta 

comarca, constato que foi deferida liminar, posteriormente ratificada por 

sentença, cuja parte dispositiva transcrevo: “...JULGAR PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município 

de Cáceres que promovam: (a) a imediata limpeza do prédio público 

descrito na atual demanda, mediante a retirada de todos os pneus e 

demais materiais indevidamente abrigados na obra, com a regular 

manutenção de tal serviço de limpeza e manutenção; (b) a adoção 

imediata de providências destinadas a impedir o acesso de pessoas não 

autorizadas ao prédio público descrito na atual demanda – como forma de 

impedir a prática de atos de vandalismo e subtração de bens do acervo 

público, bem como de impedir que o prédio desocupado seja instrumento 

de auxílio à criminalidade, consumo de entorpecentes, prostituição e riscos 

à saúde pública; (c) a elaboração, no prazo de 30 (trinta) dias, de plano 

e/ou projeto de reforma, recuperação, aproveitamento ou da adoção de 

outra medida administrativa com comprovado respaldo jurídico -legal 

relativamente ao imóvel descrito na atual demanda – como forma de 

correção da situação de abandono e de falta de conservação do prédio 

público referido (respeitando-se, desta forma, o âmbito de 

discricionariedade administrativa dos administradores); (d) o efetivo 

lançamento das ações de execução do plano e/ou projeto referidos na 

alínea anterior, no prazo de 90 (noventa); b) Sem custas e sem 

honorários, na forma da lei; c) Em razão da recalcitrância em cumprir a 

liminar deferida nos autos, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), podendo ser cobrada pessoalmente dos gestores municipal e 

estadual;...” (grifo nosso). Além deste juízo não ter jurisdição e atribuição 

legal para responder em nome do Estado de Mato Grosso, é de ponderar a 

existência de decisão judicial obrigando o Gestor Público de impedir a 

permanência de pessoas na área pública que delimita com a área objeto 

do litígio. Do exposto, indefiro os pedidos de declinação da competência 

para a Vara Agrária, o pedido de id. 11582366 e mantenho a decisão que 

deferiu o revigoramento do mandado. Intimem-se. Após o decurso do 

prazo estipulado para manifestação da parte Autora, retorne concluso. 

Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito [1] DIDIER Jr, Fredie. Situações jurídicas coletivas passivas. 

Processos Coletivos, Porto Alegre, vol. 1, n. 1, 11 out. 2009. Disponível 

e m : 

http://www.processoscoletivos.net/doutrina/18-volume-1-numero-1-trimes

tre-01-10-2009-a-31-12-2009/78-situacoes-juridicas-coletivas-passivas - 

Acesso em: 08-Oct-2013 [2] BARROS, Wellington Pacheco. Curso de 

Direito Agrário. 7ª ed. Porto Alegre. Ed. Livraria do Advogado, 2012. p. 21. 

[3] Negrão, THEOTONIO e outros. Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em vigor. 44ª Ed. P. 577.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GEDY GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000847-28.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: LUIZA GEDY GOMES DE ARRUDA REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Defiro o prazo de suspensão solicitado na 

petição de de id. 11418344. Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos Advogados, com a finalidade de que compareçam com 

seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 16 de 

fevereiro de 2018 das 8h às 12h, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 2 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003406-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Aline da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003406-21.2017.8.11.0006 

AUTOR: MERCEDES JUSTINO DA SILVA RÉU: ESPOLIO DE ALINE DA 

SILVA Dos demandados, apenas Luiz Panof não foi citado. Realizada 

buscas do endereço, consta: CPF: 329.669.461-72 Nome Completo: LUIZ 

PANOFF Nome da Mãe: RUTH TEIXEIRA PANOFF Data de Nascimento: 

04/09/1962 Título de Eleitor: 0003202931830 Endereço: R COMENDADOR 

HENRIQUE 191 JD. PARAISO CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT 

Dados do Eleitor Nome LUIZ PANOFF Título 003202931830 Data Nasc. 

04/09/1962 Zona 6 Endereço RUA DO OPERARIO 347 CENTRO Município 

CÁCERES UF MT Data Domicílio 18/09/1986 Nome Pai LUIZ CARLOS 

PANOFF Nome Mãe RUTH TEIXEIRA PANOFF Naturalidade CAMPINAS, SP 

Cód. Validação ae1a20b07b252253147c3f4416196f34 Já dentre os 

citados, apenas Ailon compareceu. Como remanesce a citação de uma 

parte, designe nova audiência de tentativa de conciliação. Cite e intime o 

Requerido Luiz nos endereços acima descritos. Proceda nova intimação 

dos demais Requeridos já citados. Cumpra as demais deliberações, sendo: 

- tão somente a citação pessoal dos Confinantes, consignando-se as 

advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 344, ambos do CPC); - 

por edital, a intimação de terceiros interessados, para a ciência dos 

termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias, 

este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de 

Registros Públicos, este com aplicação analógica; - a intimação da União, 

Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de recebimento, para que 

se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido, com aplicação 

analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Caceres, 02 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1002421-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DUARTE ARDAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES APENAS PARA CIÊNCIA DOS ATOS REALIZADOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GEDY GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000847-28.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: LUIZA GEDY GOMES DE ARRUDA REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Defiro o prazo de suspensão solicitado na 

petição de de id. 11418344. Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002494-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARACY SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002494-24.2017.8.11.0006 

AUTOR: ARACY SOARES RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Esclareçam as partes quanto as provas que pretendem produzir. 

Desde já visando ter maiores elementos para a compreensão do litígio, 

determino: - que a parte Requerida apresente no prazo acima estipulado 

fotocópia do contrato nº 736076883, inclusive preste informações 

pormenorizada acerca da contratação, data, valores, número de parcelas, 

forma de pagamento, comprovante de repasse do valor para a Autora; - 

que a Requerida esclareça a contradição existente entre a informação 

prestada no Procon Num. 6792444 - Pág. 10 em que reporta 

inadimplemento das parcelas 43 a 47 entre os meses de setembro de 2016 

a janeiro de 2017, quando a negativação - id. Num. 6032567 - Pág. 2 foi 

efetivada em 07/03/2016 no valor de R$ 932,88 reais. Para tanto, deverá 

informar em que consiste o referido valor e a dissonância entre as datas, 

concluindo este juízo, a princípio e provisoriamente, que a negativação, 

quando efetivada, não existia motivo que a justificasse. - esclareça ainda 

o pedido de retificação do pólo passivo para BP PROMOTORA DE VENDAS 

LTDA – BRADESCO PROMOTORA, considerando que a anotação consta 

nome diverso. - que a parte Autora apresente extrato da movimentação da 

conta mencionada no id. Num. 6792444 - Pág. 6 relativa aos meses de 

agosto de 2016 a fevereiro de 2017 - que seja oficiado ao INSS 

requisitando informação acerca da existência ou não do 

registro/averbação no histórico de consignações do contrato de 

empréstimo consignado 736076883 no valor de R$ 1.375,44 reais, com 

valor da parcela em R$ 38,87 reais. Acaso seja localizado, solicite que 

informe a atual situação dos pagamentos, e especialmente que informe se 

entre os meses de janeiro de 2016 a fevereiro de 2017 foi efetivado o 

desconto da parcela de R$ 38,87 reais no beneficio previdenciário da 

Autora. Por outro lado se não incidiu o desconto entre o período retratada, 

que informe a respectiva causa. Instrua o ofício com cópia dos ids. Num. 

6792444 - Pág. 2 a Num. 6792444 - Pág. 10. Determino ainda que a parte 

Requeria abstenha de ficar repetidamente procedendo a juntada de 

instrumento de procuração, substabelecimento e contrato social, eis que 

além de ser inútil e desnecessário, dificulta os trabalhos do juízo. Em todos 

os casos, fixo prazo de 15 dias. Caceres, 02 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002907-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

ANTONIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA RAMOS DA SLVA (RÉU)

Outros Interessados:

Pedro Juscelino Cebalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Jovi Gomes de Proença (TERCEIRO INTERESSADO)

Inácio Soares dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Francisco Barbosa dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

João Teodoro de Matos (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002907-71.2016.8.11.0006 

AUTOR: JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO, ANTONIA DE ARAUJO DO 

NASCIMENTO RÉU: VERONICA RAMOS DA SLVA Nos termos do art. 9º do 

CPC, manifeste a parte Autora sobre o alegado pelo Estado de Mato 

Grosso na petição de id. 11050204, no prazo de 15 dias. Caceres, 02 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007563-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL JOSE MANSUR FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007563-37.2017.8.11.0006 

AUTOR: MICHEL JOSE MANSUR FILHO RÉU: ERALDO TOMAZ DA COSTA 

E SILVA Vistos etc. HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA (id. 

10943847) para que sobre o mesmo recaiam os jurídicos e legais efeitos. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO na forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas, 

porquanto justificado pela parte (id. Num. 10944050) a ocorrência de 

distribuição por equívoco. P. R. I. Arquive-se independente de trânsito em 

julgado. Cáceres/MT., 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000698-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOSVAL PAIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA SOARES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000698-95.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: MARCOSVAL PAIANO EXECUTADO: RUBIA SOARES 

BARBOSA Os pedidos dos itens “b” a “d” já foram objeto de análise 

anteriormente. Assim, cumpra a escrivania integralmente o despacho de 
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id. Num. 8186307. Esclareça o Exequente acerca do pedido de item “a”, 

pois não localizei o id. 10773338. Caceres, 02 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002482-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA ZORTEA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE PAULA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002482-10.2017.8.11.0006 

AUTOR: FERNANDA APARECIDA ZORTEA RÉU: JOSE OLAVO DE PAULA 

Esclareçam as partes quanto as provas que pretendem produzir, em dez 

dias. Postergo à análise do pedido de revogação da liminar por ocasião do 

saneador. Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002907-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

ANTONIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA RAMOS DA SLVA (RÉU)

Outros Interessados:

Pedro Juscelino Cebalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Jovi Gomes de Proença (TERCEIRO INTERESSADO)

Inácio Soares dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Francisco Barbosa dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

João Teodoro de Matos (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002907-71.2016.8.11.0006 

AUTOR: JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO, ANTONIA DE ARAUJO DO 

NASCIMENTO RÉU: VERONICA RAMOS DA SLVA Nos termos do art. 9º do 

CPC, manifeste a parte Autora sobre o alegado pelo Estado de Mato 

Grosso na petição de id. 11050204, no prazo de 15 dias. Caceres, 02 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002482-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA ZORTEA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE PAULA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002482-10.2017.8.11.0006 

AUTOR: FERNANDA APARECIDA ZORTEA RÉU: JOSE OLAVO DE PAULA 

Esclareçam as partes quanto as provas que pretendem produzir, em dez 

dias. Postergo à análise do pedido de revogação da liminar por ocasião do 

saneador. Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001350-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU ALVES DA SILVA (AUTOR)

FLAVIO PEREIRA DE LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

CAMILA LEITE FERNANDES OAB - SP189199 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKITO INOUE (RÉU)

NELSON SAKAE INOUE (RÉU)

KUNIO INOUE (RÉU)

ISSAMU MINAMI (RÉU)

TERUO NISHIDA (RÉU)

ISUYAKO NISHIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYRO KAMANO OAB - SP88916 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTÔNIO EUZÉBIO (TERCEIRO INTERESSADO)

EPAMINONDAS MONTEIRO QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ NAVARRO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001350-49.2016.8.11.0006 

AUTOR: ARISTEU ALVES DA SILVA, FLAVIO PEREIRA DE LUCENA RÉU: 

NELSON SAKAE INOUE, KUNIO INOUE, TOKITO INOUE, TERUO NISHIDA, 

ISUYAKO NISHIDA, ISSAMU MINAMI No prazo de 15 dias esclareçam as 

partes quanto as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

finalidade e pertinência. No mesmo prazo, manifeste a parte Autora sobre 

as alegações e documentos apresentados na petição de id. Num. 

10958132. De igual forma, deverá esclarecer à assertiva de que o 

memorial descritivo engloba área de terceiro que não é parte na lide e 

apresentar os documentos solicitados pelo Estado de Mato Grosso. 

Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000379-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELINA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000379-93.2018.8.11.0006 

AUTOR: DELINA ALVES RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por DELINA 

ALVES em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Dentre os pedidos 

trazidos à baila, o Autor requer a concessão da justiça gratuita. No 

entanto, apesar de requerer o benefício, não trouxe documentos capazes 

de comprovar a sua incapacidade financeira para recolhimento das custas 

processuais. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de Processo Civil disponha 

acerca da concessão da justiça gratuita (art. 98, caput), a comprovação 

de hipossufiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa, que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira. Neste rumo, a Constituição Federal 

dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF), 

devendo, portanto, a parte que a requer, comprovar cabalmente a sua 

incapacidade financeira. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 

2º, do NCPC, convém facultar ao interessado o direito de provar a 
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impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo, e, para tanto, a parte requerente 

deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício, documento que comprove sua renda mensal e/ou sua 

hipossuficiência através de documentos (cópias carteira de trabalho, 

holerite, extratos bancários, etc) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais Após o decurso do prazo, 

novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 02 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003229-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELIA MEDEIROS SILVA (AUTOR)

OTAVIO RIBEIRO CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA (RÉU)

ESPÓLIO DE NIVALDO FERNANDES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZE FERNANDA DE MORAES OAB - 836.737.171-20 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

EMILIO FERRAZ BÜHLE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOCINETE DAS GRAÇAS FIGUEIRED (TERCEIRO INTERESSADO)

SUZZANE MARIA LIMA CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003229-57.2017.8.11.0006 

AUTOR: OTAVIO RIBEIRO CHAVES, MAURICELIA MEDEIROS SILVA RÉU: 

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA, ESPÓLIO 

DE NIVALDO FERNANDES DE MORAES REPRESENTANTE: JOZE 

FERNANDA DE MORAES Manifeste a parte Autora sobre o doc. de id.Num. 

10428580 e Num. 11096173, no prazo de quinze dias. Anoto que realizei 

buscas do endereço na Receita Federal e Justiça Eleitoral e consta: CPF: 

836.737.171-20 Nome Completo: JOZE FERNANDA DE MORAES Nome da 

Mãe: JACY LEITE DE MORAES Data de Nascimento: 06/04/1978 Título de 

Eleitor: 0020634151830 Endereço: R BRUMENAL 31 CASA COPHEMA CEP: 

78085-115 Municipio: CUIABA UF: MT Dados do Eleitor Nome JOZE 

FERNANDA DE MORAES Título 020634151830 Data Nasc. 06/04/1978 

Zona 55 Endereço R BLUMENAU N 31 COOPHEMA Município CUIABÁ UF 

MT Data Domicílio 16/04/1996 Nome Pai PEDRO FERNANDES DE MORAES 

Nome Mãe JACY LEITE DE MORAES Naturalidade CUIABÁ, MT Cód. 

Validação 71d5e81ed2120f7d6556997c5799aa05 Acaso não seja 

informado novo endereço, e sendo pleiteada a citação por edital, desde já 

defiro. Nesse caso, cite via DJE e após o decurso do prazo, intime a 

Defensoria Pública para atuar na defesa, como Curadora Especial. 

Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002500-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPINTE CONSERVADORA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 9 de abril de 2018 às 13h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 2 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 152975 Nr: 203-10.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR FABIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para INTIMAR 

a parte autora, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o depósito da importância de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), referentes ao pagamento de Diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento de Mandado de Intimação do Requerido a ser expedido nos 

autos, devendo a guia respectiva ser extraída no site do TJMT e o 

pagamento, comprovado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 226040 Nr: 11446-09.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MURILO ROLIM JÚNIOR, ODIL MARQUES 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA ZOCCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência de conciliação a realizar-se no Centro 

Judiciário de Solução e Conflitos, na data de dia 17/4/2018, às 15horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 27243 Nr: 2649-35.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROBERTO PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para 

INTIMAR a parte autora na pessoa de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça, a seguir transcrita:

Eu, AGOSTINHO DE PINHO SAAB, Oficial de Justiça, que em cumprimento 

ao mandado de penhora, avaliação e intimação, que me dirigi A RUA 

TREZE DE JUNHO, 47 - CENTRO, PRÓXIMO A IGREJA CATEDRAL, e sendo 

lá FIU INFORMADO pelo Dr. JONES BISINELLA, que o mesmo é proprietário 

do Imóvel e que comprou da familia do requerido há alguns anos e que já 

passou a escritura em seu nome e no nome de sua esposa a Dra. MARCIA 

BISINELLA. CERTIFICO ainda que, NÃO FOI LOCALIZADO por este Oficial 

de Justiça 01 lote de terras, situado na Santa Catarina. Bem como em 

diligência ao INCRA, fui informado que a fazenda Totora é na região da 

Rocha Velha, no local denominado "Avião Caido" divisa com a Bolivia, rua 

atráz da fazenda Soteco, a aproximadamente 120km de ida, sendo assim 

me dirigi ao local e estando lá não foi possível adentrar na fazenda, por 

motivo de se encontrar trancada no cadeado, e que em conversa com 

fazendeiro conhecido e vizinho, me informou que os herdeiros do finado 

Roberto Pinto, venderam para seu irmão, sendo o Sr. "PAULO PINTO", e 

que as maiorias das fazendas ficam fechadas, por se tratar de região de 

fronteira e tem que ligar para o proprietário, bem como o mesmo me 

informou que os filhos do finado compararam propriedade rural na Bolivia 

e que já os viu pro lá. Logo após, este Oficial se dirigiu ao RGI, onde pediu 

busca em nome dos herdeiros e do finado, pedido este no valor de R$ 

63,63 (sessenta e três reais e sessenta e três centavos), mas que 
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somente estará pronta em data de 20/12/17, para sua retirada (conforme 

cópias em anexo). O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148648 Nr: 7174-45.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULSIDIO RAMOS MOURA

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

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

decorreu o prazo deferido às fls.150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150344 Nr: 9089-32.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TACIANA CRISTINA BRASILEIRO DE MORAES

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

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

decorreu o prazo deferido às fls.146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 159184 Nr: 6931-67.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FERRO AÇO LTDA 

ME, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para 

INTIMAR a parte autora na pessoa de seu advogado para proceder, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do Edital de Intimação para publicação, 

na Secretaria da Terceira Vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7388 Nr: 264-32.1994.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRADES DA SILVA, ANTONIO DA 

SIVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

decorreu o prazo deferido às fls.491.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 27243 Nr: 2649-35.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROBERTO PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente, para INTIMAR 

a parte autora na pessoa de seu advogado, para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito 

acerca do Laudo de Avaliação a seguir transcrito:AGOSTINHO DE PINHO 

SAAB, Oficial de Justiça, tendo efetuado as diligências necessárias para 

cumprimento do trabalho que lhe foi confiado, vem apresentar o seu auto 

de avaliação:AUTO DE AVALIAÇÃO Preliminarmente:Inicialmente torna-se 

necessário esclarecer que, este Oficial teve que efetuar diligências para 

tentar suas localizações, bem como somente foi localizado dois Imóvel, no 

item 01 e item 03 e que no item 01, segundo atual proprietário, se encontra 

registrado em seu nome, e que no item 03 (propriedade rural), se 

encontrava fechada no momento da diligência sendo informado que a 

mesma não é mais do devedor e sim de seu irmão, vendido pelos 

herdeiros. IDENTIFICAÇÃO DOS BENS:Imóvel 01: (01) Um lote de terreno 

urbano, situado na Rua Treze de Junho, 47 - Centro, com área total de 

248,10 m2, onde está murada na sua totalidade (de propriedade, do Sr. 

Jones Bisinella e esposa), não sendo permitindo a entrada, dá se o valor 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).Imóvel 02: (01) Um lote 

de terra, situado nesta Comarca, no local denominado Santa Catarina, 

Registro nº matrícula nº 4.747-livro nº 2-D-4 do RGI local, “NÃO 

LOCALIZADO”, BEM COMO SEM O NOME DO PROPRIETÁRIO, como não 

houve sua localização, dá se o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais).Imóvel 03: (1) Fazenda, na região da Rocha Velha, no 

local denominado “Avião Caido”, fronteira com a Bolívia, uma parte da 

propriedade rural, sendo 20 hequitares, dando o valor estipulado mais ou 

menos R$ 206.600,00 (duzentos e seis mil e seiscentos reais). fui 

informado que o atual proprietário é o Sr. PAULO PINTO DE ARRUDA.Nada 

mais havendo a avaliar, encerro este auto, que vai devidamente por mim 

assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84970 Nr: 517-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIANA LAURA ROMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO XAVIER DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para,no pazo 

de 05 (cinco)dias, informar se houve o integral cumprimento do acordo .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163334 Nr: 627-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE ARAÚJO E ARAÚJO LTDA, 

WAGNER CARLOS DE ARAUJO, WILLIAN PAULO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme o artigo 152, VI do 

NCPC e o Provimento 056/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente para 

INTIMAR a parte autora na pessoa de seu advogado para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito 

acerca da Certidão da Sra. Oficial de Justiça, a seguir transcrita:

" Certifico e dou fé, que em cumprimento ao MANDADO DE PENHORA 

extraído do processo nº 627-18.2014.8.11.0006-163334, da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, diligenciei até a Rua Treze Junho(Site Imobiliária),111, 

Bairro Centro e lá não foi possível proceder da PENHORA do executado 
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WAGNER CARLOS DE ARAUJO uma vez que fui informada pelo 

funcionário do Site que, o executado era cliente da referida empresa. Pelo 

exposto devolvo o mandado para que autora indique o bem a ser 

penhorado."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 197846 Nr: 2176-92.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURE, CELSO 

ABRANTES MARQUES, EDUARDO AMARANTE PASSOS, ROMEU DE 

AQUINO NUNES, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA, ITAMAR 

BATISTA DOS SANTOS, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIREDO, 

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT

 Desta feita, considerando que o valor bloqueado por este Juízo na conta 

junto ao Banco do Brasil foi de R$6.868,28, deduzindo o valor de R$2.376, 

36, que corresponde a 30% da renda líquida do Executado (fl.73), tem-se 

o valor de R$4.491,92, que poderia ser restituído ao Executado. No 

entanto, vislumbro que o valor bloqueado na conta do Executado junto ao 

Banco Bradesco (R$2.141, 70) foi totalmente desbloqueado. Neste rumo, 

verifico que o Executado não trouxe qualquer prova de que tais valores 

fossem provenientes de salário, de modo que a penhora total da quantia é 

legítima. Deste modo e diante da conclusão supracitada, tenho que o valor 

bloqueado na conta mantida junto ao Banco Bradesco, que foi 

posteriormente liberado por este Juízo, deve ser compensada, 

provisoriamente, na penhora realizada na conta do Banco do Brasil. 

Totalizando a quantia penhorada de R$4.518, 06 (quatro mil quinhentos e 

dezoito reais e seis centavos). Assim, acolho parcialmente o pedido de 

desbloqueio dos valores penhorados em contas bancárias do Executado, 

determinando a imediata liberação do valor de R$2.350,22 (dois mil 

trezentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos) ao Executado. De 

outro lado, mantenho provisoriamente a penhora da quantia de R$4.518, 

06 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e seis centavos) sobre o valor 

bloqueado, correspondente a 30% (trinta por cento) da verba salarial 

demonstrada à fl. 73, bem como a compensação do valor penhorado e 

posteriormente desbloqueado na conta mantida no Banco do Bradesco, 

cuja natureza salarial não restou, a princípio, comprovada. No mais, 

faculto ao devedor comprovar que o valor penhorado na conta de sua 

titularidade mantida junto ao Banco Bradesco advém do recebimento de 

proventos. Para tanto, concedo o prazo de 15 dias. Em sendo efetuado 

aditamento, nos termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte Exequente no 

prazo de 15 dias. ... Destaco que a decisão de manutenção parcial do 

bloqueio é provisória, sendo que a decisão definitiva somente será levada 

a efeito após escoado o prazo da resposta dos Exequentes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000133-68.2016.8.11.0006 

AUTOR: MAURO ARANTES FERREIRA RÉU: JORGE FERREIRA BARBOSA, 

PAULA FARIAS DA COSTA, JEFERSON FARIA DA COSTA, ARIETE DE 

TAL, SEBASTIÃO DE TAL, ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA Cuida-se de 

ação de reintegração de posse, com noticia de reiterada invasão na área 

objeto da lide. Em última análise, o pedido é de revigoramento dos efeitos 

das sentenças proferidas anteriormente por este juízo. Deferida a liminar, 

inicialmente foi cumprida - auto de id. Num. 1043326 - Pág. 3 e certidões – 

id. Num. 1584818 - Pág. 1 e Num. 1584822 - Pág. 1. Sentença proferida, 

confirmando a liminar e julgando procedente a tutela possessória - Num. 

4987550. Transitada em julgado, a parte Autora noticiou a ocorrência de 

nova invasão, ocasião em que foi determinado o revigoramento do 

mandado de reintegração de posse - Num. 10492158. Antonio Luciano de 

Oliveira peticionou alegando a incompetência deste juízo e pleiteou pela 

remessa dos autos para a Vara Agrária - Num. 10723072. Na petição de 

id. Num. 11549444 foi solicitada a extinção do processo sob a alegação de 

litispendência com outro processo em tramite na Justiça Federal. Iniciado o 

cumprimento do mandado de reintegração, Antonio Luciano de Oliveira na 

petição de id. Num. 11582366 pleiteou “... Primeiro informa este douto juízo 

que as famílias acampadas na área em litigio, não se opõem desocupação 

da área, porém ocorre que parte do acampamento s encontra-se em área 

pública de aproximadamente um hectare pertencente ao Estado de Mato 

Grosso, sobre a qual não há reinvindicação e á ocupada pelas famílias a 

mais de cinco anos. Informa ainda que há cercas delimitando a área, bem 

como estrutura de energia elétrica, e algum indícios que indicam que a 

área não faz parte da fazenda, como fazem prova as fotos em anexo. Por 

todo exposto, requer seja permitindo que as família continuem acampadas 

na área citada....” É o sucinto relato. Inicialmente, nos termos do art. 9º do 

CPC e em atenção ao princípio do contraditório, faz-se necessário 

oportunizar a parte Autora manifestar sobre o pedido de id. Num. 

11549444, o que fixo no prazo de 15 dias. No que tange à alegação de 

incompetência deste juízo, e concomitante competência da Vara Agrária, 

como já descrito acima, o presente feito esta na fase de cumprimento de 

sentença, tendo este juízo já julgado a questão, com trânsito em julgado. A 

Constituição Federal através do artigo 126 e, devidamente alterada 

consoante poder constituinte derivado, face emenda 45/2004, dotou os 

Tribunais de Justiça de atribuição de propor a criação das Varas 

Especializadas com competência exclusiva para processamento e 

julgamento de litígios agrários fundiários, dando relevante importância 

constitucional aos processos judiciais com contornos agrários, 

independentemente de se tratar de posse ou domínio: Art. 126. Para dirimir 

conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas 

especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. 

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação 

jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Nos termos do 

inciso III do art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM e art. 2º da Resolução 

007/2008/OE, encontram-se definidas as questões concernentes à 

competência do presente juízo especializado neste Estado Federado, à luz 

do novel mandamento constitucional supra: “Inciso III do art. 1º do 

Provimento nº.”. 004/2008/CM: (...) III – a 7ª Vara Criminal passa a ser 

denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam 

conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC), dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal”. “Art. 2º. Resolução 007/2008/OE. O Juiz de Direito 

da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de 

Cuiabá/MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência 

para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse 

de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III do Código de 

Processo Civil, e as que lhe são conexas.” Enquanto a Constituição 

Federal e o Provimento 004/2008 CM, se referiram a competência da vara 

para o julgamento de conflitos fundiários, a Resolução 007/2008/OE 

preferiu mencionar litígios coletivos pela posse de terras rurais. Extrai-se 

dos dispositivos supracitados que são requisitos caracterizadores para a 

competência material derivada da taxatividade constitucional e externada 

pela resolução do Órgão Especial, o processamento e julgamento de 

conflitos pelo juízo especializado: a) litígio coletivo; b) posse de terras 

rurais. A questão aparentemente simples tem gerado algumas incertezas e 

muitas dúvidas na sua aplicação. A primeira está no próprio conceito de 

litígio coletivo. Abordando o tema relativo a Situações Juridicas Coletivas 

Passivas, Fredie Didier Jr, citando, José Carlos Barbosa Moreira traz a 

seguinte conceituação sobre direitos coletivos : Denominam-se direitos 

coletivos lato sensu os direitos coletivos entendidos como gênero, dos 

quais são espécies: os direitos difusos, os direitos coletivos stricto sensu 
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e os direitos individuais homogêneos. Em conhecida sistematização 

doutrinária, haveria os direitos/interesses essencialmente coletivos 

(difusos e coletivos em sentido estrito) e os direitos acidentalmente 

coletivos (individuais homogêneos)[1].(nosso grifo) A expressão litígio 

coletivo, sem prejuízo de seu uso lato senso, tem se firmado com mais 

frequência na defesa dos direitos individuais homogêneos com 

angulações nítidas do direito agrário e coletivo, levantando, nesse caso, a 

necessidade de um olhar especializado com a aplicação dos princípios 

norteadores do direito agrário, tais quais: - principio da função social da 

propriedade rural; - princípio da justiça social; da prevalência do interesse 

coletivo sobre o individual; - principio da reformulação da estrutura 

fundiária[2]; - princípio da melhoria da qualidade de vida no campo; - 

implantação da justiça distributiva; - eliminação das injustiças sociais no 

campo; - povoamento da zona rural, de maneira ordenada; - combate à 

exploração predatória ou incorreta da terra, entre outros de não menor 

importância. Quanto à matéria concernente ao processo coletivo, 

aplicar-se-á aqueles princípios que reproduzam na realidade atual, uma 

sintonia com a destinação criada pelo artigo 126 da Constituição Federal, 

tais quais: acesso à ordem jurídica justa, ativismo judicial, interesse no 

melhor julgamento de mérito possível; entre outros. Denota-se que todo 

conluio principiológico que rege os “interesses coletivos fundiários” são 

vistos a luz da destinação dada pela Constituição Federal em seu artigo 

126, ou seja, tais valores são vindos sempre em razão da tutela trazida 

por nossa lei maior em face da emenda 45/2004, não havendo como 

afastar a interpretação teleológica da norma magna. Essa preocupação 

em dar uma conotação diferenciada aos conflitos coletivos, se nota nos 

julgados do e. Tribunal de Justiça do nosso Estado, onde se percebe uma 

tentativa de traçar características que acabam se coadunando com os 

princípios supra mencionados e a interpretação teleológica dos 

dispositivos legais que embasam a criação da vara especializada. Assim, 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO - RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 - 

LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE TERRAS RURAIS – COMPETÊNCIA EM 

RAZÃO DA MATÉRIA – NATUREZA ABSOLUTA – RECURSO 

DESPROVIDO. Para aferir a competência da Vara Especializada de Direito 

Agrário, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as 

partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais (Res. nº 

07/2008-TJMT, art. 2º). Mostra-se pertinente o conhecimento da lide pela 

jurisdição especializada, ainda que os interesses não sejam coletivos, mas 

individuais homogêneos, isto é, de grupo, categoria ou classe de pessoas 

determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de 

origem comum. Evidenciado que a ação possessória deriva de ocupação 

para fins de distribuição de terras, de forma pacífica ou violenta, 

justifica-se o tratamento judicial especializado para se assegurar a 

promoção e defesa dos direitos humanos dos rurícolas e de suas famílias. 

(PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 72036/2011 - 

Data de Julgamento: 05-9-2012 – Relator - Des. Marcos Machado) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 – 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE 

DE TERRAS RURAIS – COMPETÊNCIA MATERIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. A Vara Especializada de Direito Agrário decorre da 

especialização de vara já existente, de modo que o Tribunal pode criá-la 

por resolução (Precedentes do e. STF: ADI nº 3.367; HC nº 91.024; HC nº 

91.509). A convergência de interesse, mesmo que ausente de 

organização por sindicato rural ou associação civil, caracteriza a lide 

como coletiva. Evidenciado que a ação possessória deriva de ocupação 

para fins de distribuição de terras, de forma pacífica ou violenta, 

justifica-se o tratamento judicial especializado (Res. nº 07/2008, art. 2º).” 

(RAI nº 64567/2011 – 18.01.2012 – Relator - Des. Marcos Machado) Ainda 

no julgamento da apelação n. 33.297/2010, o relator – Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, justificou em seu voto a necessidade da tensão social 

para caracterizar o conflito fundiário coletivo. In verbis: “Não vislumbro na 

presente demanda elementos suficientes para caracterizar um conflito 

fundiário coletivo, já que nos autos não há nenhum indicativo de tensão 

social relevante ou algo do gênero.” É o caso dos autos, pois não se nota 

por qualquer lado que se observe, a existência de “tensão social”, conflito 

coletivo, ou qualquer outra circunstância que caracterize a necessidade 

de levar ao Juízo especializado a análise dos autos. Ademais, 

considerando que o feito já foi sentenciado, podemos reputar que o 

mesmo encontra-se em fase de cumprimento, haja vista que os invasores 

resistem em não cumprir voluntariamente a sentença. Desta forma, acerca 

da competência, impera-se o que determina o art. 516 do Código de 

Processo Civil. In verbis: Art. 516. O cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante: I – (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro 

grau de jurisdição; Consigne-se que a competência do art. 516, é funcional 

e, portanto, absoluta, conforme já reconheceu a Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 538.227.[3] Nesse sentido, 

posicionam-se os Tribunais: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUÍZO ONDE SE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475-P, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO QUE DEVE PERMANECER TRAMITANDO NA COMARCA DE 

FARROUPILHA. CONFLITO PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 

71004605606, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 07/11/2013). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE 

PAULO AFONSO E O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA MESMA 

COMARCA. AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA E JULGADA NO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO 

QUE PROFERIU A SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. 

PREVISÃO DO ART. 475-P DO CPC C/C ART. 52, CAPUT, DA LEI 9.099/95. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. É competente para o 

cumprimento da sentença o juízo que processou a causa no primeiro grau 

de jurisdição. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (TJ-BA - CC: 

00008341720118050191 BA 0000834-17.2011.8.05.0191, Relator: José 

Olegário Monção Caldas - Data de Julgamento: 09/08/2012, Seção Cível de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2012). Com efeito, não há que 

se falar em direito individual homogêneo, calcado em disputa de terras 

para o fim de distribuição de terras nos moldes da Reforma Agrária, ante o 

disposto no art. 2° da Lei 8.629/93. Ademais, a Resolução nº 007/2008/OE 

que normatizou a criação e instalação da Vara Especializada de Direito 

Agrário, em seu artigo 8º, parágrafo único, EXPRESSAMENTE prevê que 

os processos sentenciados e em fase de execução não redistribuídos. 

Assim, prevê o citado dispositivo: “RESOLUÇÃO N.º 007/2008/OE ... 

RESOLVE: Art. 1°. O funcionamento da Vara Especializada em Direito 

Agrário será regido pelo disposto na presente Resolução. Art. 2°. O Juiz 

de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca 

de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e 

competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios 

coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, 

do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas (...) Art. 8°. Os 

processos em andamento que se enquadrarem na competência definida 

no artigo 2° desta Resolução, cuja instrução ainda não se encerrou, 

deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao 

Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, cessando a competência 

daqueles. Parágrafo único. Permanecerão na Comarca de origem os 

processos nos quais já se tenha concluída a audiência de instrução e 

julgamento, os já sentenciados ou em fase de execução de sentença 

(grifo nosso). Por fim, estando a ação julgada, a competência para o 

cumprimento de seu julgado é deste Juízo à teor do art. 516, inciso II do 

CPC. Assim sendo, não se verifica no caso, ante as circunstâncias 

retromencionadas, a hipótese de competência da vara especializada de 

direito agrário nestes autos. Remanesce o pedido formulado ontem para 

que este juízo autorize os Requeridos permanecerem em área pública. 

Pondero que momentos antes – por volta das 14:30 horas desta data, 

entrei em contato com os Oficiais de Justiça que estão com atribuição de 

cumprir o mandado para melhor inteirar dos fatos. Segundo relatado pelos 

Oficiais de Justiça, iniciaram o cumprimento do mandado ontem, ficando 

inicialmente estabelecido que a partir das 07:00 horas de hoje seria 

efetivado o devido cumprimento. Foi dito ainda que a reunião foi alterada 

para às 13:00 horas, ocasião em que ficou definido entre as partes, 

especialmente os Demandados, que até 16:00 horas, impreterivelmente 

desocuparia, por completo a área objeto do litígio. A decisão revigorada 

tem por objeto reintegrar a parte Autora na posse da propriedade, não 

tendo este juízo qualquer jurisdição ou autoridade legal para autorizar a 

permanência dos Requeridos em área de domínio público. Só por tal 

aspecto, fica afastado o pedido objeto da petição de id. 11582366. Anoto 

que é de conhecimento público o ajuizamento de ação civil pública pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de 
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Caceres e Estado de Mato Grosso envolvendo a área que delimita com o 

imóvel objeto da reintegração de posse. Em consulta ao processo sob nº 

1001298-53.2016.8.11.0006 em trâmite na Vara da Fazenda Pública desta 

comarca, constato que foi deferida liminar, posteriormente ratificada por 

sentença, cuja parte dispositiva transcrevo: “...JULGAR PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município 

de Cáceres que promovam: (a) a imediata limpeza do prédio público 

descrito na atual demanda, mediante a retirada de todos os pneus e 

demais materiais indevidamente abrigados na obra, com a regular 

manutenção de tal serviço de limpeza e manutenção; (b) a adoção 

imediata de providências destinadas a impedir o acesso de pessoas não 

autorizadas ao prédio público descrito na atual demanda – como forma de 

impedir a prática de atos de vandalismo e subtração de bens do acervo 

público, bem como de impedir que o prédio desocupado seja instrumento 

de auxílio à criminalidade, consumo de entorpecentes, prostituição e riscos 

à saúde pública; (c) a elaboração, no prazo de 30 (trinta) dias, de plano 

e/ou projeto de reforma, recuperação, aproveitamento ou da adoção de 

outra medida administrativa com comprovado respaldo jurídico -legal 

relativamente ao imóvel descrito na atual demanda – como forma de 

correção da situação de abandono e de falta de conservação do prédio 

público referido (respeitando-se, desta forma, o âmbito de 

discricionariedade administrativa dos administradores); (d) o efetivo 

lançamento das ações de execução do plano e/ou projeto referidos na 

alínea anterior, no prazo de 90 (noventa); b) Sem custas e sem 

honorários, na forma da lei; c) Em razão da recalcitrância em cumprir a 

liminar deferida nos autos, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), podendo ser cobrada pessoalmente dos gestores municipal e 

estadual;...” (grifo nosso). Além deste juízo não ter jurisdição e atribuição 

legal para responder em nome do Estado de Mato Grosso, é de ponderar a 

existência de decisão judicial obrigando o Gestor Público de impedir a 

permanência de pessoas na área pública que delimita com a área objeto 

do litígio. Do exposto, indefiro os pedidos de declinação da competência 

para a Vara Agrária, o pedido de id. 11582366 e mantenho a decisão que 

deferiu o revigoramento do mandado. Intimem-se. Após o decurso do 

prazo estipulado para manifestação da parte Autora, retorne concluso. 

Caceres, 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito [1] DIDIER Jr, Fredie. Situações jurídicas coletivas passivas. 

Processos Coletivos, Porto Alegre, vol. 1, n. 1, 11 out. 2009. Disponível 
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Acesso em: 08-Oct-2013 [2] BARROS, Wellington Pacheco. Curso de 
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007563-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL JOSE MANSUR FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007563-37.2017.8.11.0006 

AUTOR: MICHEL JOSE MANSUR FILHO RÉU: ERALDO TOMAZ DA COSTA 

E SILVA Vistos etc. HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA (id. 

10943847) para que sobre o mesmo recaiam os jurídicos e legais efeitos. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO na forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas, 

porquanto justificado pela parte (id. Num. 10944050) a ocorrência de 

distribuição por equívoco. P. R. I. Arquive-se independente de trânsito em 

julgado. Cáceres/MT., 02 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007307-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Aposentadoria proposta por Ricardo de 

Campos contra FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- FUNPREV-MT, na qual este Juízo determinou a emenda da petição inicial 

no sentido de colacionar o requerimento administrativo e/ou o 

indeferimento da pretensão naquela seara, entre outras determinações. 

Em petição, a parte autora junta cópia de protocolo endereçado ao Cartório 

do Terceiro Ofício, onde trabalhava para justificar a impossibilidade de se 

reportar ao órgão administrativo. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. Pertinente à celeuma processual, 

este Juízo filia-se ao entendimento da imprescindibilidade do requerimento 

administrativo, a fim de constatar a pretensão resistida, condição 

essencial da ação. Aos cidadãos é assegurado o acesso ao Poder 

Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV CR/88. Entretanto, o conhecimento 

da respectiva ação depende do preenchimento de alguns requisitos de 

natureza processual, entre eles o interesse processual configurado 

através da pretensão resistida. Na espécie, vê-se claramente que a parte 

autora não se reportou à esfera administrativa, vindo bater diretamente às 

portas do Poder Judiciário. Mesmo que haja divergência entre o autor e 

seu antigo empregador, este fato não pode ser oponível a órgão público 

estranho a situação. Ora, à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, 

não se infere pretensão resistida da Administração Pública, fato verificado 

pela ausência de pedido ou indeferimento administrativo, porque a autora 

optou diretamente pela via judicial, o que se demonstra inaceitável pelas 

regras processuais civis vigentes. Acerca do tema, trago voto elucidativo 

do Ministro Herman Benjamin no REsp que trata da necessidade de 

requerimento administrativo para ajuizamento de processos de benefícios 

beneficiários, aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. SR. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste 

gabinete em 18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de 

admissibilidade, razão por que conheço do Recurso Especial. Aberta a 

instância, passo ao exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo 

Tribunal Federal admitiu o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o 

regime da Repercussão Geral, com controvérsia relativa ao presente 

caso: necessidade de prévio requerimento administrativo perante o INSS 

para os segurados exercerem o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal 

consideração para estabelecer, com o devido respeito a entendimentos 

em contrário e ciente da pendência de decisão na Corte Suprema, que a 

resolução da problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito 

constitucional. O principal argumento para levar a matéria ao plano 

constitucional é a previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 

transcrevo: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia 

facilmente que o direito fundamental de ação, garantido pelo preceito 

acima transcrito, é o centro da discussão aqui travada. Afinal, impor o 

requerimento administrativo como condição de acesso à Justiça seria a 

fixação da quaestio no exame do cumprimento do preceito constitucional 

em comento. Tenho a convicção, todavia, de que a resolução da matéria 

gravita no âmbito infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro 

cabe ressaltar que a verificação das condições da ação (aí incluído o 

interesse de agir) não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal 

o segurado teve acesso à Justiça materializado pelo presente processo. 

Nesse sentido convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni 

(Curso de Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar 

sobre o preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: 

“Entretanto, tal apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a 

presença de determinados requisitos, chamados de condições da ação, 

exigência que não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela 

incompatível. A falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da 

afirmação de lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa 

apreciação. A sentença que reconhece a ausência de uma das condições 

da ação apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não 

nega que a ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de 

Direito Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo 
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entendimento, acrescentando importante conclusão no sentido de as 

condições da ação serem limitadoras do direito de ação: “Razões de 

ordem ética ou econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao 

direito ao provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 

ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 

causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 

condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 

Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 

interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 

(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 

ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
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CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 

da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 

processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 

protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 

situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 

importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 

– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos, consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por ausência de interesse de 

agir, forte no art. 485, VI CPC; (b) Sem custas e sem honorários, na forma 

da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 01 de 

fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE 

deverão ser produzidos no editor interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANI BALEEIRO PRAXEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

FUNEMAT (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra a FUNEMAT, no qual se se 

atribui à causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Por se tratar de causa 

que possui valor de alçada até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma 

do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, é de se reconhecer a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no 

AREsp 771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) 

Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 

Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da 

Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 01 de fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e 

assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução 

n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005639-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE BARBOSA DE SOUSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO)

 

EM VISTA DA CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA, INTIMO A PARTE AUTORA 

PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001633-72.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL DE LIMA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO C/C MEDIDA LIMINAR movida por JOSENIL 

DE LIMA CAMPOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, em razão de suposta incapacidade para o labor decorrente de 

acidente de trabalho (Id: 2023270). Com a inicial, veio documentação. 

Decisão inicial deferindo a liminar vindicada (Id: 2454110). Contestação (Id: 

3699589). Impugnação (Id: 4331819). Laudo pericial (Id: 10386025). 

Manifestação do autor quanto ao laudo pericial (Id: 10500152). 

Devidamente intimada para manifestar quanto à perícia médica acostado 

aos autos, o requerido restou silente, conforme certidão (Id: 11545903). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

encontra-se apto a sentença. Versam os autos sobre pedido de 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO C/C MEDIDA 

LIMINAR movida por JOSENIL DE LIMA CAMPOS contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O autor sustenta que trabalhou 

na empresa R.A NEDERLOF E CIA, desempenhando a função de operador 

de moto serra por um período de 03 (três) anos, contudo em dado 

momento, quando estava derrubando tronco de árvores, um dos troncos 

caiu em cima de seu punho que resultou em uma grave fratura. Em razão 

disso teve afastamento de suas atividades laborais e passou a receber o 

benefício previdenciário de auxílio-doença. No período em que percebia o 

aludido benefício, submeteu-se a procedimento cirúrgico visando corrigir o 

problema na mão e, após, começou a fazer sessões de fisioterapia. 

Ocorreu que em 27/04/2015 ao passar pela perícia médica do INSS, teve 

seu pedido de prorrogação do auxílio indeferido, sob o argumento de que 

não fora constatada incapacidade para o trabalho. Ao fundamento de que 

continua doente e incapacitado para retornar ao labor, o autor se volve 

perante este Juízo a fim de ter o seu direito reconhecido. É caso de 

procedência dos pedidos. Conforme cediço, em demanda atinente ao 

Direito Previdenciário, há que ser perquirido se a parte autora preenche os 

requisitos legais para concessão do benefício previdenciário vindicado. No 

caso, por se tratar de benefício previdenciário decorrente de acidente de 

trabalho, são necessários requisitos para concessão do mesmo, sendo a 

qualidade de segurado, o preenchimento da carência necessária e a 

caracterização de situação de incapacidade laboral permanente ou 

provisória, total ou parcial. Tangente à qualidade de segurado, o 

documento (Id: 3699591) satisfaz este requisito, haja vista que o autor 

protocolizou a ação dentro do prazo de 12 (doze) meses após a 

cessação do benefício por incapacidade, nos termos do inciso II, do art. 13 

do Decreto 3.048/99. Quanto à carência, em se tratando de matéria 

infortunística, ela é dispensada porque o acidente típico, doença 

profissional ou doença das condições de trabalho, tem como pressuposto 

a ocorrência da tragédia durante a relação de trabalho mantida com seu 

empregador, nos termos da Lei 8.213/91: “Art. 26. Independe de carência 

a concessão das seguintes prestações: I - salário-família e 

auxílio-acidente; II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 

profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após 

filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da 

Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os 

critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que 

lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado;" Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por 

invalidez requeridos estão assim previstos na lei de regência: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” “Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos.” Para a concessão dos benefícios supra, é necessário que 

se caracterize a incapacidade TOTAL e PERMANENTE ou TEMPORÁRIA 

para as atividades laborais. Do laudo pericial resta caracterizada somente 

a incapacidade PARCIAL e PERMANENTE do autor. Confira-se: Resposta 

aos quesitos da parte autora (Id: 10386025): “Quesito n. 01: O autor é 

portador de alguma doença? A doença poderá ser identificada? Resposta: 

Sim. Pseudo artrose do processo estiloide da ulna esquerda. Sequela de 

fratura por limitação funcional de membro superior esquerdo. Apresenta 

ainda força muscular diminuída, atrofia de mão esquerda e deformidades 

nos dedos. Quesito n. 02: Sendo afirmativo o quesito anterior, qual o grau 

de incapacidade - parcial ou total, temporária ou permanente? Resposta: 

Permanente. (...) Quesito n. 08: A doença de que é portador o Autor a 

torna incapaz de desenvolver atividade remunerada, haja vista exercer 

trabalho braçal, eis que sua profissão é de ajudante de manutenção? 

Resposta: Para ajudante de manutenção, com certeza. A incapacidade 

que ocorre na mão esquerda, o incapacita para muitas atividades. 

Quesitos do INSS: Quesito nº 01: O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID. 

Resposta: Sim, desde 10/02/2010, segundo informa. CID T – 92.0. M – 25.5 

E M – 84.0. (...) Quesito nº 04: Qual é a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pelo autor? Resposta: Trauma no membro 

superior esquerdo na região próximo ao punho esquerdo ocasionando 

fratura óssea. Quesito nº 05 Quais as lesões e/ou consequências 

decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor? Resposta: Sequela 

de fratura no membro superior esquerdo, limitação funcional do membro, 

deformidades nos dedos. Quesito nº 06: Existe nexo causal entre as 

lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem 

evidenciar tal nexo? Resposta: Sim, o próprio quadro clínico e as lesões 

apresentadas mais as sequelas visíveis. Quesito nº 07: Diga o (a) Sr. (a) 

perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos 

,e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? Resposta: 

Esforços físicos de forma moderada a intenso. (operador de motosserra). 

(...) Quesito nº 09: A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? Resposta: Estabilizada e 

residual. (...) Quesito nº 11: É possível fixar a data em que a doença se 

tornou incapacitante para o trabalho (DIP)? Resposta: O dia do acidente no 

trabalho. (...) Quesito nº 13: O (a) autor (a) se apresenta incapacitado (a) 

para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: 

Sim. Quesito nº 14: Se incapaz o (a) autor (a), a incapacidade pode ser 

considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para 

algumas atividades)? Detalhar. Resposta: Incapacidade total para a função 

que exercia e parcial para pouquíssimas atividades. Quesito nº 15: Caso a 

resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr. (ª) Perito (ª) se a 

incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? 

Resposta: Permanente para a atividade que exercia.” Analisando o laudo 

pericial, verifica-se que o caráter PERMANENTE da incapacidade está 

vinculado ao seu labor originário e algumas outras atividades, resultando 

assim, em uma incapacidade de caráter multiprofissional, já que atinge 

outros serviços além do que desempenhava. Com isso, conclui-se que 

embora seja de natureza permanente, sua capacidade laboral encontra-se 

tão somente reduzida, eis que não está totalmente incapacitado para todas 

as atividades laborais, mas somente algumas e, inclusive aquela que 

exercia anteriormente, nas circunstâncias em que lhe era exigido a 

aplicação de esforços moderados a intensos. Essa é a razão pela qual 

distancia o requerente do benefício de aposentadoria por invalidez, pois 

este benefício requer a comprovação da perda TOTAL e PERMANENTE da 

aptidão para o labor, bem como também afasta a concessão e 

permanência do auxílio-doença, visto que neste a incapacidade, seja ela 

TOTAL ou PARCIAL, deve ser somente TEMPORÁRIA, que não é o caso 

dos autos, já que, conforme mencionou categoricamente o perito no 

quesito nº 15 do INSS, trata de incapacidade permanente, ou seja, o 

infortúnio causou sequelas que reduziram a capacidade do autor de 

maneira definitiva. Assim, a constatação de incapacidade apenas 

PARCIAL, conduz o requerente à percepção do auxílio-acidente, haja vista 

possuir todos os requisitos necessários para a concessão desse e não 

daqueles benefícios. Desse modo, havendo subsunção do fato gerador à 

norma previdenciária, na forma do art. 86, da Lei n.º 8213/91, o benefício 

de auxílio-acidente é o devido, in verbis: “Art. 86. O auxílio-acidente será 

concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 
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habitualmente exercia. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de 

qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada 

sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 

9.528, de 1997)" É nesse sentido a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE 

DE INFORTÚNIO LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. A teor do 

art. 86 da Lei n.º 8.213 /91, em sua redação original, o auxílio-acidente 

será concedido, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. Hipótese em que o conjunto fático-probatório coligido aos autos 

evidencia que fratura do autor importa em redução da sua capacidade de 

trabalho, ainda que em grau mínimo, ensejando a concessão de 

auxílio-acidente. Inteligência do art. 436 do CPC . Sentença mantida. 

DECRETO Nº 3.048 /99. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. A lista de 

enfermidades constante do Anexo III do Decreto nº 3.048 /99 é meramente 

exemplificativa, cabendo ao Poder Judiciário definir, no caso concreto, se 

a patologia acometida pelo segurado se encaixa nas situações previstas 

na Lei nº 8.213 /91. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

CONHECIMENTO DE OFÍCIO. Adoto o entendimento relativo ao 

conhecimento do reexame necessário quando se tratar de sentença 

ilíquida, em consonância ao recente entendimento manifestado pela Corte 

Especial do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA. SENTENÇA 

MANTIDA NO RESTANTE EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação Cível Nº 

70057198699, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 20/02/2014) Isso posto, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015, para: (I) 

condenar o INSS a CONCEDER o benefício de auxílio-acidente no 

percentual de 50% do salário do benefício em favor da parte autora 

JOSENIL DE LIMA CAMPOS, com o dia de inicio do (DIB) imediatamente 

posterior à cessação do auxílio doença e a implantação na data do trânsito 

em julgado da presente decisão; b) Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; c) Sem 

custas; d) Honorários advocatícios a serem arcados pelo ente público, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, 

I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 

01 de fevereiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 205686 Nr: 7057-15.2016.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FABIOLA FATIMA FOCCHESATTO CASTANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DO ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SAD/MT, PRESIDENTE 

DA COMISSÃO DE CONCURSO PUBLICO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEZER COLETO DE ARAÚJO 

JÚNIOR - OAB:MT/6.752, Jefferson Nunes Flores - OAB:17575, Jorge 

Luiz Haddad - OAB:6741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Presentes os pressupostos recursais, conheço dos Embargos de 

Declaração, passando a analisar os seus fundamentos.De inicio, no que 

tange à alegação da impetrante de que a sentença proferida por este 

Juízo, no presente feito, vai de encontro com entendimento sedimentado 

pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.733/DF com Repercussão Geral, 

ao argumento de que o presente writ objetivava possibilitar a impetrante 

realizar novo teste de aptidão física, tal como exarou a Suprema Corte na 

decisão supra, na qual assegurou a validade das provas de segunda 

chamada realizadas até a data de conclusão do referido julgado, que 

ocorreu em 15/05/2013, não prospera.Isso porque, referido julgamento 

trata-se, na verdade, de situação completamente diversa do analisado no 

presente mandamus, visto que, embora se refira a situações que 

envolvem a reaplicação do teste de aptidão física, se limitou a tratar 

daqueles casos em que o candidato, em razão de circunstâncias 

pessoais, seja de caráter fisiológico ou força maior, a exemplos como 

gravidez, doenças, acidentes, dentre tantos outros, ficou impossibilitado 

de realizar o teste físico na data estabelecida no edital do certame. 

(...)Ante a tudo isso, não se observam omissões, obscuridades ou 

contradições que autorizem a modificação da decisão por este Juízo de 

primeira instância.Sendo as alegações feitas pela requerente, uma clara 

intenção de pura e simplesmente rediscutir a matéria já enfrentada, o que 

não se deve admitir.Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido:a)CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo 

artigo 1.022 do CPC, mantendo inalterada a sentença proferida por este 

Juízo às fls. 76/78;b)Intimem-se as partes e restituam-se os prazos de 

recurso;c)Nada sendo requerido, cumpram-se integralmente os comandos 

da sentença;d)Às providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006065-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CEBALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006136-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ARAUJO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006144-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006152-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006158-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON RAMIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006174-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF SILVA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006181-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010921-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT0010030A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004002-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006183-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006186-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002046-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE FRANCA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004423-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005027-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002050-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATECILENE REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002764-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BRANDAO DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

22/02/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002132-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FLORENTINO LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007232-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007233-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007235-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007236-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012106-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENIO PACHORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007237-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/02/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013286-59.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BITTENCOURT DAL VESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228979 Nr: 508-18.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMERSON RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

defensora do acusado para, no prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228979 Nr: 508-18.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMERSON RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc,

I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado TAMERSON RIBEIRO SILVA, 

como incurso nas sanções nela imputadas.

II – Cite-se o réu, nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

III – Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO a cota ministerial de fl. 38 de juntada de certidão de 

antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 88134 Nr: 10943-03.2008.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, GTRP, FCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610

 Ex positis, com fundamento no artigo 109, inciso V, da Constituição 

Federal e artigos 40 e 70 da Lei nº. 11.343/06 DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para julgar o presente feito e 

DETERMINO a REMESSA dos autos à Justiça Federal da Comarca de 

Cáceres/MT, com as baixas e cautelas necessárias.Outrossim, 

providencie o Sr. Gestor cópia das mídias das audiências constantes à fl. 

618 (vol. III), 933, 968 e 1031 (vol. V), 1151 (vol. VI), 1296 e 1355 (vol. VII), 

eis que não constam nos autos, certificando.Proceda-se o Gestor 

Judiciário à anotação “em branco” em toda extensão da página 1896, 

certificando.Às providências.Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 84396 Nr: 10798-44.2008.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILTON MARQUES DE ABREU, CESAR 

COSTA CAMPOS, JEFERSON BARONCIELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - OAB:7711 MT, SILVIO 

QUEIROZ TELES - OAB:10440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Chamo o feito à ordem,

 Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa do denunciado Genilton, 

às fls. 703/712, alegou nulidade do processo ante a ausência da inquirição 

da testemunha PM Airton Araújo Feitosa, essencial ao processo.

 Deste modo, visto que a testemunha em questão foi arrolada pelo 

Ministério Público (fls. 12), e tempestivamente pelas Defesas dos 

denunciados Jeferson (fls. 174/176) e Genilton (fls. 178/180), não tendo 
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as partes, em qualquer fase processual, desistido de sua oitiva, hei por 

bem acolher o pedido da Defesa de Genilton Marques de Abreu, a fim de 

evitar nova arguição de nulidade ou cerceamento do direito de defesa.

Sendo assim, considerando a informação da certidão constante às fls. 

512, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, para 

inquirição da testemunha PM Airton Araújo Feitosa, com urgência, por 

tratar-se de feito pertencente à Meta do CNJ.

Consigne o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento. Findo prazo, às 

partes para ratificação dos memoriais ou nova apresentação, 

considerando o disposto § 2º do artigo 222, do CPP.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 82415 Nr: 8879-20.2008.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSA, KLDMES, EDSS, JBR, RMT, TPL, 

YCDMG, RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988/MT, José Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT, 

JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA - OAB:7836, KATTLEEN 

KÁRITAS OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT, LUCIO MAURO 

LEITE LINDOTE - OAB:7711 MT, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT, ZOROASTRO C. TEIXERA - OAB:743

 Ex positis, com fundamento no artigo 109, inciso V, da Constituição 

Federal e artigos 40 e 70 da Lei nº. 11.343/06 DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo para julgar o presente feito e DETERMINO a 

REMESSA dos autos à Justiça Federal da Comarca de Cáceres/MT, com 

urgência, com as baixas e cautelas necessárias.Outrossim, providencie o 

Sr. Gestor a correta numeração dos volumes, seguindo corretamente a 

numeração das páginas, certificando.Ademais, proceda-se o Gestor 

Judiciário à correta juntada da manifestação ministerial constante à fl. 

2211/2377, eis que a sequência dos memoriais finais do parquet 

encontra-se juntada equivocadamente das fl. 2324 à 2330. Às 

providências.Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 221418 Nr: 8078-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODMAR DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tanielly Pastick Alves - 

OAB:22359/O

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra ODMAR DE JESUS 

SANTOS como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal, nas 

disposições da Lei 11.340/06.

À fl.67 consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, 

determinando a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 

396 e 396-A, ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada à fl.69.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 15/03/2018, às 13: 20 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 5.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228628 Nr: 213-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Intimar o advogado do autor do fato, Dr. Everaldo Filgueira Junior, da 

decisão segue parcialmente transcrita: " Vistos etc. Trata-se de Medida 

Protetiva de Urgência em favor da Geyse Grazielli da Silva ante o noticiado 

no BO n. 2018.8340/DEDM contra o suposto agressor Diego Gordon 

Padilha Ramsay, com relação ao delito ameaça, nos termos da Lei Maria da 

Penha. (...) O acusado requereu, através de seu Advogado, providências 

a respeito da alegação da vítima de que a medida protetiva impede o 

suposto agressor de manter contato com a filha do casal, (...). Instado a 

se manifestar, o Ministério Público manifestou contrário ao pedido (fl. 31). 

Primeiramente, consigno que o item 01 da decisão de fls. 10/11, qual seja: 

“02-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros” não se aplica a filha em 

comum do casal. Assim, com relação ao direito de visitas e guarda 

compartilhada da filha em comum das partes, determino que a presente 

Medida Protetiva de Urgência não se aplica as mesmas, podendo o 

suposto agressor exercer tais direitos, desde que não se aproxime da 

ofendida, devendo solicitar auxilio de familiares ou terceiros para que 

mantenha contato telefônico com a filha e para que busquem e devolvam a 

criança menor à residência da vítima. Ademais, quanto a revogação da 

determinação de palestras, essa providencia se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), que buscam incutir 

no ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. Deste modo, 

determino que a vítima seja intimada a respeito da inexistência de restrição 

de visitas à filha do casal, a fim de evitar futuras inconveniências, e o 

suposto agressor para que participe das palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a 2ª Vara 

Criminal, para informações necessárias.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se."

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221767 Nr: 8338-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GIUFRIDA, JULISMARCO ALVES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 Certifico o encaminhamento de carta precatória conforme comprovante 

abaixo RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120183143770

Documento: CP.ID.221767.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3.ª VARA CRIMINAL - CÁCERES ( JAMIL 

RIBEIRO PIRES )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS ( TJMT )

Data de Envio: 02/02/2018 10:29:30

Assunto: ENCAMINHANDO CARTA PRECATÓRIA PARA DISTRIBUIÇÃO E 

CUMPRIMENTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano
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 Cod. Proc.: 215450 Nr: 3347-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico envio de carta precatória, conforme comprovante abaixo RECIBO 

DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120183143797

Documento: cp.id.215450.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3.ª VARA CRIMINAL - CÁCERES ( JAMIL 

RIBEIRO PIRES )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 02/02/2018 10:40:12

Assunto: encaminhando carta precatória para distribuição e cumprimento

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 216743 Nr: 4425-79.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIC ANTONIO OLIVEIRA SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CERTIFICO ENVIO DE CARATA PRECATÓRIA CONFORME COMPROVANTE 

ABAIXO RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120183143719

Documento: CP.ID.216743.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3.ª VARA CRIMINAL - CÁCERES ( JAMIL 

RIBEIRO PIRES )

Destinatário: Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude - 

Correntina ( TJBA )

Data de Envio: 02/02/2018 10:12:55

Assunto: ENCAMINHANDO CARTA PRECATÓRIA PARA DISTRIBUIÇÃO E 

CUMPRIMENTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226317 Nr: 11651-38.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO CARDOSO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO ENVIO DE CARTA PRACATÓRIA CONFORME COMPROVANTE 

ABAIXORECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120183143753

Documento: CP.ID226317.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3.ª VARA CRIMINAL - CÁCERES ( JAMIL 

RIBEIRO PIRES )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARAPUTANGA ( TJMT )

Data de Envio: 02/02/2018 10:22:12

Assunto: ENCAMINHANDO CARTA PRECATÓRIA PARA DISTRIBUIÇÃO E 

CUMPRIMENTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215415 Nr: 3322-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HUMBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 (...) Assim, resta devidamente comprovada a necessidade do reeducando 

em receber atendimento médico.Isso posto, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Ministério Público às fls. 78/79, determinando que seja 

oficiado à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres/MT, 

para que agende as consultas e exames necessários para o atendimento 

do reeducando, no prazo de 10 (dez) dias.Em relação ao pleito defensivo 

de prisão domiciliar, deixo para análise do mesmo, após a resposta a ser 

apresentada pela Prefeitura Municipal.Saliento ainda, que, ante a situação 

atual do reeducando, caso o mesmo deseja atendimento médico particular, 

ante a mora Estatal, o mesmo poderá formular o pedido em questão à 

Diretoria d Cadeia Pública ou a este Juízo para análise, eis que, mesmo em 

prisão domiciliar deverá aguardar os trâmites burocráticos do 

Estado.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 193623 Nr: 10492-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILTON APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. Retro.

 Oficie-se a Cadeia Pública para que acoste nos autos o relatório 

demonstrativo das entradas e das saídas do apenado dos 

estabelecimentos penais do Mato Grosso, durante o período de 2015 e 

2016.

 Com a resposta do ofício, ao Ministério Público e a Defesa para 

manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 4512-84.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE BARROS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos.

Trata-se de autos de execução penal no qual Anderson de Barros 

Miranda responde à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, dos 

quais o mesmo já cumpriu 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e 

quatro) dias, conforme observo do cálculo de fls. 450.

O reeducando postulou pela possibilidade de exercício de labor externo 

(fls. 462/462-v).

Avaliado pela comissão de classificação da cadeia pública local, o parecer 

fora desfavorável visto que o recuperando não atende aos requisitos 

(fls.467).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pleito (fls. 470).

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

DECIDO.

 Da detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao Ministério 

Público, visto que o reeducando não atende aos requisitos exigidos para 

obter a benesse de trabalho externo, conforme parecer da Comissão de 

Classificação da Cadeia Pública local.

Assim, entendo que a pretensão do requerente não encontra respaldo 

legal, visto que a autorização de trabalho externo depende de aptidão, 

bem como de disciplina e responsabilidade, conforme preconiza o art. 37 

da LEP.

Embora o trabalho seja imprescindível para o retorno do reeducando ao 

convívio social, observa-se que o reeducando não atende aos requisitos 

legais e os exigidos pela Comissão Técnica de Classificação, eis que o 

mesmo não apresenta disciplina e responsabilidade quanto à sua 

identidade.

 Isto posto, INDEFIRO o requerimento de trabalho externo, visto que o 

reeducando não atende aos requisitos exigidos para concessão da 

benesse.

 No mais defiro o pedido formulado pelo parquet em fls. 470, devendo ser 

oficiada a Cadeia Pública para que emita parecer da comissão de 

classificação para fins de prestação de trabalho intramuros pelo 

reeducando.

Elabore-se ainda novo cálculo de pena.
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 Com a resposta do ofício, bem como a confecção do cálculo de pena, 

vistas às partes para manifestação.

 Cumpra-se e Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207856 Nr: 8558-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARVALHO DA SILVA JUNIOR, 

CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Vistos.

Diante da informação contida em fls. 130, proceda nova tentativa de 

citação do acusado Pedro Carvalho da Silva Junior no endereço informado 

nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210479 Nr: 10358-67.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALIRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLE DA ROSA MARQUES 

DE SOUZA - OAB:18834/O

 Vistos.

Acolho a cota ministerial de fls. Retro.

 Intime-se a advogada do réu para que apresente seu endereço atual, a 

fim de que seja intimado pessoalmente da sentença proferida nos autos.

 Se a causídica não puder informar o endereço do acusado, determino 

desde já, nos termos do art. 392, inciso VI, do Código de Processo Penal, 

sua intimação por edital, devendo ser expedido o edital de intimação, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do §1º, do art. 392, do Código de 

Processo Penal, constando no mesmo as advertências e cominações 

legais, afixando-o no local de costume no Fórum, bem como enviando 

cópia do mesmo à imprensa oficial.

Devidamente certificadas as intimações, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso interposto.

 Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222712 Nr: 8967-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO SIMPLICIO KHUN - 

OAB:14238 MT

 Visto.

Acolho a cota ministerial de fls. Retro.

 Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública a fim de que encaminhe eventuais 

planilhas de remissão do apenado.

 Proceda-se à unificação das penas e confecção de novo cálculo.

Após, ao Ministério Público e em seguida à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. A. S. (AUTOR)

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000292-77.2017.8.11.0005 AUTOR: EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

JOAO VITOR DE ARAUJO SILVA RÉU: MARTELLI TRANSPORTES LTDA., 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Ciente do comprovante de 

pagamento, às fls. 364. Intime-se a parte requerente para manifestação, 

no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

01 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. A. S. (AUTOR)

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000292-77.2017.8.11.0005 AUTOR: EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

JOAO VITOR DE ARAUJO SILVA RÉU: MARTELLI TRANSPORTES LTDA., 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Ciente do comprovante de 

pagamento, às fls. 364. Intime-se a parte requerente para manifestação, 

no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

01 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000887-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000887-76.2017.8.11.0005 REQUERENTE: WENDERSON DA SILVA 

COSTA Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por 

WENDERSON DA SILVA COSTA, devidamente qualificado nos autos, 

requerendo a transferência de veículo em nome da ‘de cujus’ CREUZA 

JOSÉ DO PRADO. O requerente afirma que em 22/06/2015 adquiriu veículo 

de Thiago Santos da Cruz, efetuando o pagamento total do mesmo. 

Assevera que Thiago Santos da Cruz vendeu veículo a ele que tinha 

comprado da “de cujus” CREUZA JOSÉ DO PRADO, e que a mesma 

faleceu sem transferir o veículo. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário relato. DECIDO. Pretende o requerente obter alvará autorizativo 

para transferência do veículo descrito como ‘FIAT/PALIO ELX, ano 

2004/2004, CHASSI 9BD17140742458590, Placa HSD2475/MS, categoria 
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PARTICULAR, cor PRATA, cadastrado junto ao DETRAN/MT em nome de 

CREUZA JOSÉ DO PRADO. Segundo afirma, celebrou negócio jurídico de 

compra e venda com Thiago Santos da Cruz, em 22/06/2015, efetuando o 

pagamento integral do mesmo, conforme contrato de fls. 21/22, contudo, 

não se ocupou em transferir a titularidade do veículo para seu nome. 

Ademais, o antigo proprietário Thiago Santos da Cruz, teria comprado o 

veículo de CREUZA JOSÉ DO PRADO, conforme contrato de fls. 14/15, e 

também, não procedeu com a transferência do veículo para seu nome, 

vendendo posteriormente ao requerente. Ocorre que, em razão do óbito 

de CREUZA JOSÉ DO PRADO resta inviável a transferência. O óbito da 

titular do veículo junto ao DETRAN é certa, conforme faz prova a certidão 

de óbito de fls. 20. Ressalta-se que em informação prestada pelo INSS, a 

falecida não possui beneficiários. A compra e venda se consumou com a 

tradição do bem e pagamento do preço. Resta pendente a regularização 

do cadastro administrativo mantido pelo DETRAN, o que faz imperioso a 

intervenção judicial. Nesse sentido: “ALVARÁ JUDICIAL VEÍCULO 

DEIXADO PELO “DE CUJUS”. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A 

INVENTARIAR. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA 

DO VEÍCULO POSSIBILIDADE ALIENAÇÃO PRETÉRITA AO FALECIMENTO. 

RECULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

DADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ – SP. Apelação n°. 

1002435-52.2017.8.26.0320). Portanto, conforme demonstrado pelos 

contratos anexados aos autos, às fls. 14/15 e 21/22, e certidão de óbito, 

às fls. 20, o pleito da parte requerente deve prosperar. Ante o exposto, 

nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos 

autos consta, defiro a transferência da titularidade do veículo descrito 

como “FIAT/PALIO ELX, ano 2004/2004, CHASSI 9BD17140742458590, 

Placa HSD2475/MS, categoria PARTICULAR, cor PRATA” para o nome do 

requerente, e determino que os documentos do referido veículo, referente 

ao ano de 2017, os quais já se encontram pagos (16/19) sejam entregues 

a ele. Para tanto, determino expeça-se alvará, documento este hábil para a 

adoção das providências necessárias junto ao DETRAN/MT. Via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC. Sem custas. Diamantino, 01 de fevereiro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000627-96.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARTINELLI (AUTOR)

FABIO MARTINELLI (AUTOR)

ODIR FRANCISCO MARTINELLI (AUTOR)

ODIMIR MARTINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA MARTINELLI OAB - RS80930-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS OAB - SP0146105A (ADVOGADO)

ROBERTO POLI RAYEL FILHO OAB - SP153299 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000627-96.2017.8.11.0005 AUTOR: FABIO MARTINELLI, ODIMIR 

MARTINELLI, ODIR FRANCISCO MARTINELLI, VANESSA MARTINELLI RÉU: 

BUNGE ALIMENTOS S/A Vistos etc. Foi recebido ofício do Serviço 

Registral de Diamantino solicitando que fosse esclarecido se o 

cancelamento do protesto é referente a matrícula 19930 dos autos que 

tramita na 4ª Vara desta Comarca. Pois bem. Inicialmente verifica-se que a 

atual Bungue, antigamente, possuía o nome de Ceval Alimentos S/A, 

conforme informado na inicial. Portanto, o protesto deve ser cancelado 

referente a matrícula de n°. 19930, o qual foi inserido pela antiga Ceval 

Alimentos S/A. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao 

ofício de fls. 108, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000758-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CAMILO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000758-71.2017.8.11.0005 AUTOR: AFONSO HENRIQUES MAIMONI RÉU: 

ROBERTO CAMILO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Despejo 

cumulada com Cobrança de Alugueres ajuizada por Afonso Henriques 

Maimone em face de Roberto Camilo de Sousa, ambos devidamente 

qualificados nos autos. As partes transigiram, sendo homologado e 

suspenso o feito até o cumprimento do acordo. A parte requerente informa 

(fls. 58) o cumprimento do acordo. É o necessário relato. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, requerendo 

a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do acordo. A 

parte requerente informa (fls. 58) o cumprimento do acordo, pugnando, 

ainda, a baixa das restrições do imóvel dado em garantia. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no art. 924, inciso II, 

do Novo Código Processo Civil. Eventuais custas pela parte devedora. 

Honorários conforme pactuado. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro de 2017. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001259-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA ONI CAMARGO (AUTOR)

ARI RESINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT0017889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001259-25.2017.8.11.0005 AUTOR: ARI RESINO, NEIVA ONI CAMARGO 

RÉU: LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA Vistos etc. 

Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da 

correspondência devolvida de fls. 306. Aguarde-se a manifestação da 

parte requerida no concerne a realização de audiência de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 02 de fevereiro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000008-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000008-69.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CARLOS DA SILVA BARROS Vistos 

etc. Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da certidão de 

fls. 68. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 02 de fevereiro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE FELIX ULIANA (EXECUTADO)

MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de 

Recolhimento deverá ser impressa no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 
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serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 – CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001276-61.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

(art. 798, inciso I, alínea ‘b’, NCPC). Aportando os cálculos, venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 02 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106610 Nr: 1022-42.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oduvaldo Cruz Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:OAB/MT 13.333

 Vistos em correição.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95212 Nr: 2520-47.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1551 Nr: 71-83.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.Com 

efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada às fl. 194, bem como comunique-se a parte exequente, via postal, 

acerca da expedição de alvará de liberação da quantia penhorada em 

Juízo na conta informada por seu advogado.DEFIRO a busca e bloqueio de 

bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo 

extrato de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) 

intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.DEFIRO o 

pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos termos 

do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial 

Comprobatória da Dívida, cujas expensas serão a cargo do requerente, 

visto que o TJMT não tem convênio com o Serajud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1656 Nr: 146-54.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Totti, Edson Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100847 Nr: 1847-20.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza, Geralda Tonhon de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Simony Stella - 

OAB:OAB/MT 16.673, Moema Viana Reginato Mendes - 

OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, 

para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de honorários advocatícios, sobre o qual deverá 

incidir correção monetária, pelo INPC, a partir do vencimento e juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação.Via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, forte no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Após as formalidades legais, 

arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29946 Nr: 1069-65.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Defiro o pedido de 

desistência da penhora do imóvel matriculado sob nº 28.674 - RGI desta 

Comarca.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83571 Nr: 2573-33.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti, Magda Cristina Visnadi 

Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizado o bloqueio do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37645 Nr: 2478-08.2008.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Dreher, Helena Maria Castoldi Dreher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza, Nelson Luiz Meneghetti, 

Geralda Tonhon de Souza, Gaspar Heck, Edileuza Nunes Meneghetti, Ruth 

Zhan, Annita Rehpam Zhan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 Vistos etc.

Certifique-se acerca do cumprimento integral da decisão de fl. 251/252, 

visto que somente foi juntada a procuração do Sr. Paulo Dreher.

DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40452 Nr: 1310-34.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Campos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 1207-22.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Amorim Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89253 Nr: 1592-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea C. da S. Moraes - ME, Aurea Cristina da Silva 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Alimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) impugnação no prazo 

legal.Restando infrutífera a busca, DEFIRO a busca e bloqueio de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Infrutífera a providência, 

intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), sob pena 

de arquivamento do feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2224 Nr: 133-21.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Henrique Pizzatto, Maria da Glória Day 

Selau, Marzeu Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Lourenço - OAB:4.689-A 

MT, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058, Mário Lúcio Franco 

Pedrosa - OAB:5.746/MT, Miguel Ângelo Kabbad - OAB:5.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33237 Nr: 1507-57.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S.A, Maria Lucia Ferreira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 1776-28.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gehppo Componentes Mecânicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Manrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aaron David Gehring - 

OAB:12331/MT, Aida Mary Gehring Pimenta - OAB:8019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91027 Nr: 3231-86.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Áurea de Lourdes Zuliane de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Giessier - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. 

o art. 782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da 

Dívida, cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT 

não tem convênio com o Serajud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95757 Nr: 2954-36.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda da Costa Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, DEFIRO o pedido de penhora dos créditos, concernentes ao 

aluguel do imóvel descrito em petitório de fls. 156/157.Nos termos do § 1º, 

do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 39325 Nr: 187-98.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fundação Nacional do Índio - FUNAI/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Rosa Lima, Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Mendes Moragas - 

Procuradoria Geral do INSS - OAB:MG 92.171, Valmir Benevides 

Demetrio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz de Deus Junior 

- OAB:7167/MT, Guilherme Mendes Moragas - Procuradoria Geral 

do INSS - OAB:MG 92.171, Ministerio Publico do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Valmir Benevides Demetrio - OAB:

 Intimo o patrono do denunciado para nos termos do último paragrafo do 

despacho de fl. 603, manifestar interesse nas oitivas das testemunhas 

arroladas que não foram inquiridas, AMAURI ALVES DE ALMEIDA, ANIBAL 

FERREIRA DE OLIVEIRA, EDIL TADEU MESQUITA DE BARROS e JOSÉ 

APARECIDO DE ALENCAR, e, em caso positivo, indicar os endereços das 

testemunhas, no prazo de 05 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91842 Nr: 412-45.2014.811.0005
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Leorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121417 Nr: 3828-16.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos n. 4118-31.2017.811.0005.I – Após verificar a resposta à 

acusação apresentada pelo acusado observo que não é o caso de 

absolvição sumária, já que não se encontram presentes nenhuma das 

situações dos incisos I à IV do artigo 397, do Código de Processo 

Penal(...).Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20.02.2018, às 16 horas e 10 minutos (Código de Processo Penal (...)II 

– Francisco Gonçalves da Silva, qualificado nos autos, requer a 

revogação da prisão preventiva acusado constituiu novamente o patrono 

Dr. Marcos Wagner Santana Vaz (procuração fl. 75/76) reduzo o valor 

dos honorários arbitrados ao Dr. Eder Pereira de Assis para o montante de 

5 URH, conforme tabela XIX, item 11.1. III – Int.IV – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 02 de fevereiro de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 94254 Nr: 1972-22.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alonso da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por 

força da assistência judiciária gratuita.II – Int.Nada mais havendo a 

consignar foi lavrado o presente termo que vai assinado por 

todos.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-75.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FIGUEIREDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010422-75.2015.8.11.0005 REQUERENTE: ALESSANDRO FIGUEIREDO 

SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. 

Trata-se de embargos à execução opostos pela parte executada, 

alegando, em suma, excesso na execução. Decido. Consta nos autos que 

a parte executada foi condenada a restituir o eletrodoméstico objeto da 

ação em favor da parte exequente, no prazo de 5 dias, sob pena de 

aplicação de multa diária na monta de R$ 100,00 (cem reais). Assim, em 

razão de não haver produto similar no mercado, a parte executada pugnou 

pela conversão do cumprimento de julgado em perdas e danos (id. 

9580746 – P. 1/3), depositando o valor do produto em Juízo (id. 10716204 

– P. 1). A parte exequente concordou com o pedido, contudo, apresentou 

cálculo do valor que entende devido, abrangendo juros e correção 

monetária desde a data da citação da embargante. Pois bem. Em análise 

dos autos, verifica-se que o cálculo apresentado pela parte exequente é o 

correto, uma vez que, havendo conversão do processo em perdas e 

danos, deve o embargante, nas obrigações de pagamento em dinheiro, 

pagar o valor devido com as devidas atualizações, conforme estabelece o 

artigo 404 do Código Civil. Além disso, o Código Civil preceitua em seu 

artigo 405, que os juros de mora são contados desde a citação do 

devedor, estando o cálculo apresentado pelo exequente de acordo com o 

preceituado em lei. Portanto, REJEITO os embargos à execução opostos 

pela parte embargante. Libere-se o valor incontroverso em favor da parte 

exequente, mediante alvará de levantamento. Outrossim, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento do saldo remanescente, no prazo 

legal de 15 dias, sob pena de aplicação de multa prevista no artigo 523, § 

1º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 11 de dezembro de 2017. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000106-88.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000106-88.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: MARIA CLAUDIA HEMING DOS 

SANTOS LIRA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. I - O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Assim, para a efetiva 

realização do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados 

no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. II - 

Após o retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, 

expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser 

instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento 

supracitado. Cumpra-se. Diamantino, 01 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-63.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010244-63.2014.8.11.0005 REQUERENTE: PEDRO EDUARDO CANDIDO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. Recebo os recursos 

interpostos no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente Pedro Eduardo 

Candido da Silva de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 02 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-82.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ZAGONEL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000087-82.2016.8.11.0005 REQUERENTE: RENAN ZAGONEL DE LIMA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos etc. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 02 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-96.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010192-96.2016.8.11.0005 REQUERENTE: FAGNER CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 02 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000934-50.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ALUISIO JOSE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 02 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILZA VANNI LIMA - ME (REQUERIDO)

DILZA VANNI LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001445-48.2017.8.11.0005 REQUERENTE: SORPACK COMERCIO 

ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME REQUERIDO: DILZA VANNI 

LIMA - ME, DILZA VANNI LIMA Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante desistiu da demanda, conforme pedido constante em id. 

11437118, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o processo 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC 

c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 01 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 
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1001153-63.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante desistiu da demanda, conforme pedido de id. 11438279 – pag. 

1, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 01 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012441-25.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ADRIANE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012441-25.2013.8.11.0005 REQUERENTE: ROSEMIR SANTOS PINHEIRO 

REQUERIDO: JESSICA ADRIANE DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança, com sentença transitada em julgado. Mesmo intimada a dar 

prosseguimento ao feito a parte autora se manteve inerte. Pois bem. Como 

é sabido, é ônus da parte interessada proceder todos os atos e diligências 

necessárias para o regular andamento do processo, não podendo a ação 

se perpetuar no tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, 

considerando a inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as 

diligências que lhe cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no 

artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. C. Diamantino, 02 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005547-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. G. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005547-17.2017.8.11.0037 AUTOR: ELIAS PEDRO FILIPIN RÉU: JANAINA 

RENATA GOMES DOS ANJOS Vistos, em correição. Recebo a inicial e 

defiro os benefícios da gratuidade da justiça, consignando que o presente 

feito deverá tramitar em segredo de justiça. Proceda-se às anotações 

necessárias. Consta na inicial que o autor propõe os alimentos provisórios 

no valor de 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente 

para os filhos. Posto isso, acolho os alimentos oferecidos, fixando-os 

como provisórios, em favor da menor, em 55% (cinquenta e cinco por 

cento) do salário mínimo vigente, hoje equivalente R$ 515,35 (quinhentos e 

quinze reais e trinta e cinco centavos), além de 50% das despesas 

extraordinárias (médica, odontológica e material escolar), devidamente 

comprovadas pela requerida, devendo o requerente efetuar o depósito, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária a ser informada pela 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a guarda provisória das 

crianças em favor da genitora e defiro o direito de visitas na forma 

postulada na inicial (finais de semana alternados; férias fracionadas; 

festas de fim de ano intercaladas pelos genitores; aniversários dos 

menores intercalados). No que tange aos demais pedidos, visando 

oportunizar às partes a auto composição, favorecendo a celeridade e a 

economia processual e atendendo ao novos preceitos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de mediação e conciliação para o dia 

03/05/2018, às 17h30min. Intime-se o autor para que tome ciência da 

presente decisão e para que compareça a audiência de mediação. Cite-se 

e intime-se a requerida, nos termos da lei. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 06/12/2017. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004558-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACEDO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO SEBASTIAO VAZ DE MELLO (INVENTARIADO)

 

Intimar o inventariante para se manifestar acerca do parecer id. 11139089, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004736-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DINARTE BEMME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004736-57.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DIMAS DINARTE BEMME 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de Alvará Judicial em que o(a) requerente 

postula autorização para o levantamento de valores existentes em conta 

em nome do de cujus. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Defiro a gratuidade da justiça. Os documentos juntados demonstram a 

veracidade das alegações da parte requerente, tornando de rigor a 

concessão de alvará que o autorize a realizar o levantamento do saldo 

existente na conta corrente em nome do falecido. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, nos termos da Lei 6.858/1980, DEFIRO A 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ em nome da parte requerente, para levantamento 

da importância existente na conta corrente em nome do de cujus. Nesses 

termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

custas, face à gratuidade da justiça. Publicada e registrada no Sistema. 

Cumprido consoante acima determinado e expedido o alvará pertinente, 

arquive-se com as anotações de estilo. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124197 Nr: 6767-09.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRE MAZZONETTI HUGUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE BRIQUESI BATISTA HUGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANE FERRARI DONIN - 

OAB:MT 15478, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, art. 1º, 

item 15.1, impulsiono os autos para a concessão de suspensão do 

processo por 60 dias, conforme requerido às fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113781 Nr: 4276-63.2012.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto, a fim de permitir a 

transferência de um imóvel que se encontra em nome do de cujus e da 

requerente, o qual havia sido vendido em ato pretérito ao seu falecimento.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Considerando que os fatos alegados na inicial estão comprovados pela 

farta juntada de documentos, de rigor a concessão de alvará que autorize 

a transferência do bem aos compradores, conforme pedido da autora 

(viúva) e concordância dos herdeiros.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, determinando ao competente 

Cartório de Registro de Imóveis que proceda à transferência do bem em 

questão para o nome dos compradores, no prazo de dez dias.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.

Ciência à parte.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, após, arquive-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128216 Nr: 1149-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIS, AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, FABÍULA ALESSANDRA FACHIN PACKER FALEIROS - 

OAB:7.531-B/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619, 

VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença de f. 47/58.

Antes de analisar os pedidos de desocupação do imóvel e entrega das 

chaves, visando oportunizar às partes a auto composição, favorecendo a 

celeridade e a economia processual, designo audiência de conciliação 

para 22/03/2018 às 14h30min.

Intime-se, nos termos da lei.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 173089 Nr: 6842-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861

 Vistos em correição.

Primeiramente, quanto à alegação de litispendência, destaco que, em 

consulta ao sistema Apolo, constatei que o feito de Código n.º 178938, 

sobre o qual alega a existência de litispendência, já foi extinto, conforme 

sentença proferida no dia 29/08/2017, razão pela qual indefiro o pedido de 

f. 20/21.

A parte exequente peticionou nos autos alegando o desinteresse na 

composição amigável da demanda, não tendo comparecido à audiência de 

mediação designada, sendo registrada, no entanto, a presença da parte 

executada (f. 13).

Diante do exposto, designo audiência de conciliação para o dia 

22/02/2018, às 17h30min, devendo ser advertido a ambas as partes que o 

não comparecimento injustificado ao ato designado configura ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, §8º, do 

CPC).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149376 Nr: 4053-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BIESEK, DEBORA BIESEK, IRACI BIESEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIBRAIM BIESEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Colaciono cópia da sentença proferida nos autos código 135992 (4ª Vara 

Cível).

Considerando que após a remessa de ofício às instituições financeiras e a 

competente resposta é possível verificar que o de cujus possui valores 

depositados junto à Caixa Econômica Federal e ao banco Bradesco (f. 

44/50).

Oficie-se ao referidos bancos, requisitando o depósito judicial dos valores 

atualizados registrados em nome do falecido. Informe-se o óbito do titular e 

remeta-se cópia da certidão de óbito para encerramento de contas.

Citados os herdeiros (f. 60/61), nada manifestaram. Intimem-se, portanto, 

para apresentar concordância ou impugnação às primeiras declarações, 

no prazo de 15 dias.

 Intime-se a inventariante, por meio de seus advogados, para atender as 

diligências postuladas pela Fazenda Pública à f. 63/63-v, no prazo de dez 

dias.

Realizadas as intimações e decorridos os prazos, certifique-se e dê-se 

vista ao Ministério Público para se manifestar.

Após, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001385-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE PAULA MARTINS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO)

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTOLASER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MIRIAN MARIKON NUMASAWA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO)

 

Diante do requerimento contido no petitório de Id. 11527530, redesigna-se 

a audiência para o dia 07 de março 2018, às 13h00min, no Gabinete da 2ª 

Vara Cível deste Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006045-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDINEIA RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT0013974A (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 11280283, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 14h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 
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advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 23 de janeiro de 2017. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006223-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAVATAI MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEBRAS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006223-62.2017.8.11.0037 AUTOR: GRAVATAI MADEIRAS LTDA - EPP 

RÉU: MOVEBRAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOVÉIS LTDA - ME Vistos 

em correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo 

Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual. No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de 

janeiro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LONARDONI NICOLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (REQUERIDO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 11287493, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 16h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 23 de janeiro de 2017. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005111-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOELLNER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - 019.614.351-95 (PROCURADOR)

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - 023.822.821-50 (PROCURADOR)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 11397580, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 18 de abril de 2018, às 13h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 23 de janeiro de 2017. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004815-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN DAIANI DE MAGALHAES WEISS (EMBARGADO)

DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS (EMBARGADO)

DANIEL DE MAGALHAES WEISS (EMBARGADO)

CARLOS ROBERTO WEISS (EMBARGADO)

DIEGO EDUINO DE MAGALHAES WEISS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004815-36.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: JOSE LUIZ DA SILVA 

EMBARGADO: CARLOS ROBERTO WEISS, DANIEL DE MAGALHAES 

WEISS, DIORDIE MIGUEL MAGALHAES WEISS, DIEGO EDUINO DE 

MAGALHAES WEISS, SUELLEN DAIANI DE MAGALHAES WEISS Vistos 

etc. Certificada a tempestividade, recebo os embargos para discussão, 

sem efeito suspensivo em face da ausência de garantia da execução 

(CPC, art.919, §1º). Ouça-se o exequente no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.920, I). O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição 

como método principal para resolução dos conflitos. Nesse passo, o artigo 

139, V, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao juiz promover, 

a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais. Destarte, havendo requerimento 

expresso de designação de sessão de conciliação, remetam-se os autos 

ao CEJUSC. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 18 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006160-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GOELLNER (EXECUTADO)

LUIZ ALBERTO GOELLNER (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1006166-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANIART COMERCIO E INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000792-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MYDLO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias, para o cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006408-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA MARIANI PASTRO (EXECUTADO)

PLENA INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12075 Nr: 861-92.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA NOGUEIRA ARALDI, ALEX ANDRÉ ARALDI, 

CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI, DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR MENEGUEL, LEONORA NOGUEIRA 

ARALDI, ALEX RAFAEL VEIGA ARALDI, ALEX ANDRÉ ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº 861-92.2000.811.0037 (Código 12075)Cumprimento de 

SentençaExequentes: Alex André Araldi e OutrosExecutados: Adelar 

Meneguel e OutrosVistos em correição.O executado Adelar Meneguel 

postulou pela desconstituição da penhora incidente sobre o valor de 

R$2.829,34 (dois mil oitocentos e vinte nove reais e trinta e quatro 

centavos), haja vista tratar-se de provento oriundo de quantia depositada 

em caderneta de poupança, havendo no acórdão recorrido omissão, 

obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do 

CPC.2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao 

devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar 

valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta 

salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de 

poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, 

ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, 

Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 

19/12/2014).3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

não provido.(REsp 1666893/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).Destarte, 

configurada a hipótese de impenhorabilidade legal, desconstituo a penhora 

e determino a baixa imediata da medida restritiva.Outrossim, tendo em vista 

o falecimento da exequente/ executada Leonora Nogueira Araldi, 

suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos 

termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.Intime-se a parte 

exequente João Oliveira de Lima, Alex André Araldi e Alex Rafael Veiga 

Araildi para que promovam a citação do respectivo espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo legal, nos 

moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de Processo Civil.Expirado o prazo, 

imediata conclusão.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 18 de janeiro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38586 Nr: 1108-63.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA, COM. TRANSPORTE, EXP. E IMP. 

DE FOGOS UNIÃO LTDA EPP (UNIÃO FOGOS), FLÁVIA DEL BIANCO 

SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR DE MELO 

COUTO - OAB:97.522, WAGNER DE MELO FRANCO - OAB:53111/MG, 

WILIAN ARNALDO DE MELO FRANCO - OAB:53.109/MG

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito, inclusive para que manifestem o interesse acerca da realização de 

audiência de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33835 Nr: 2009-65.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO GILMAR CORADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO - OAB:SP/266.117, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:1779-A, 

SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:RS/45.769

 Processo nº 2009-65.2005.811.0037 (33835)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Afonso Decanini Neto

Executado: Hildebrando Gilmar Coradini

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Afonso 

Decanini Neto em face de Hildebrando Gilmar Coradini, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte exequente 

noticiou o pagamento do débito, postulando pela extinção do feito.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte executada.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.
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 Primavera do Leste (MT), 1º de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162952 Nr: 1646-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - OAB:MT/10062

 Processo nº 1646-92.2016.811.0037 (Código 162952)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Sinagro Produtos Agropecuários S/A

Executado: Hilário José Molina

 Vistos em correição

Verificada a irregularidade de representação processual da parte 

(fls.110), suspendo o curso processual e determino a intimação do 

executado para saneamento do vício, mediante constituição de 

profissional com capacidade postulatória, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de prosseguimento do feito à revelia, nos termos do artigo 76, §1º, II, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 1º de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6455 Nr: 797-53.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO ALVES DE MATOS - 

OAB:4502, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:MT/6.525

 Processo nº 797-53.1998.811.0037 (6455) Cumprimento de Sentença 

Exequente: Banco Brasil S/A Executado: Domingos Ruaro

 Vistos etc.

O Banco do Brasil S/A não é credor dos honorários de sucumbência, 

motivo pelo qual é parte ilegítima para promover sua execução 

(fls.144/148). Destarte, revogo o despacho inicial de cumprimento de 

sentença (fls.151; 156).

Intime-se o credor/exequente dos honorários de sucumbência, Dr. 

Adalberto Alves de Matos, para manifestar-se quanto a arguição de 

prescrição (fls.263), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 1º de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119254 Nr: 1647-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONEI GRUNDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Isso posto, julgo improcedente a defesa executiva e delibero pelo regular 

prosseguimento do feito.Sem sucumbência em face da concessão dos 

benefícios da Assistência Judiciária pela qualidade de assistido da 

Defensoria Pública Estadual.A parte exequente requer a expedição de 

ofício online ao Sistema BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas 

contas bancárias eventualmente encontradas em nome da parte 

executada.Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, 

visto que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu 

ao Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre 

o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco 

Central do Brasil.Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem 

estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, constituindo 

pretensão legítima do credor.Ressalte-se, oportunamente, que não se trata 

de quebra do sigilo bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada 

em ação judicial, sem perquirições indevidas sobre as operações 

financeiras realizadas ou sobre a totalidade do ativo inserido na conta 

respectiva.De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.Isto posto, defiro o requerimento 

de penhora sobre os ativos financeiros da parte executada 

(fls.108).Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.Primavera do 

Leste (MT), 31 de janeiro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129243 Nr: 2080-52.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910, DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:, FERNANDO 

OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, LUCIANO APARECIDO CUBA - 

OAB:11150, OTON JOSE NASSER DE MELLO - OAB:5124 MS, ROBSON 

SCARINCI - OAB:6939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 2080-52.2014.811.0037 (Código 129243)

Ação de Cobrança

Requerente: Brasil Central Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda

Requerido: Antônio Darci Ferrari

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente.

O advogado Dr. Bruno Rafael da Silva Taveira habilitou-se nos autos 

apresentando substabelecimento firmado pelo Dr. Lucas Dieterich 

Espindola Brenner (fls.71v), o qual teria, por sua vez, recebido poderes 

por substabelecimento dos advogados Dr. Carlos Alberto do Prado, Dr. 

Robson Scarinci, Dr. Luciano Aparecido Cuba, Dr. Deivison Roosevelt do 

Couto e Dr. Fernando Oliveira Machado (fls.70v). Respectivos advogados 

receberam substabelecimento do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues 

(fls.66), o qual não apresentou o substabelecimento firmado pelo Dr. Oton 

José Nasser de Mello, único advogado que ostenta procuração nos autos 

(fls.14).

Portanto, a cadeia de substabelecimentos não é válida.

Destarte, intime-se o causídico Dr. Bruno Rafael da Silva Taveira para 

regularizar sua atuação processual, apresentando o instrumento de 

mandato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser 

considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, 

respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos, nos 

moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 1º de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149633 Nr: 4207-26.2015.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIS SCHNEIDER, HILARIO JOSÉ 

MOLINAR, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:MT/10062

 Processo nº 4207-26.2015.811.0037 (Código 149633)

Ação Ordinária de Cobrança

Requerente: Banco do Brasil S/A

Requerido: João Luís Schneider Requerido: Hilário José Molinar Requerido: 

Alessandra de Andrade Santos Molina

Vistos em correição.

Verificada a irregularidade da representação da parte (fls.81), suspendo o 

curso processual e determino a intimação dos réus para saneamento do 

vício, mediante constituição de profissional com capacidade postulatória, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do 

artigo 76, §1º, II, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70679 Nr: 2990-21.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIO ELEUTÉRIO ABDALLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:217166, Rafael Costa Mendes - OAB:101668/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Processo nº 2990-21.2010.811.0037 (Código 70679)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Glaucio Eleutério Abdala

Vistos etc.

Havendo requerimento expresso do credor, intime-se o executado para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120877 Nr: 3369-54.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVA & VARGAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 Processo nº 3369-54.2013.811.0037 (120877)

Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços e Honorários 

Advocatícios Cumulada com Devolução Valores Pagos e Pedido de Danos 

Morais, Com Pedido de Tutela Antecipada

Requerente: Riva e Vargas Ltda - ME

Requerido: Emerson Mário Marçal Pereira

Vistos em correição.

A parte requerente manifestou expresso interesse na composição (fl.90).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Destarte, havendo interesse expresso na composição (fls.90), 

remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141277 Nr: 320-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GONÇALVES REYNAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

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

OAB:MT 12.903, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 320-34.2015.811.0037 (Código 141277)

Ação de Cumprimento de Sentença

Requerente: Alex Gonçalves Reynand

Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A

Vistos etc.

A parte executada postulou, em 16/11/2017, pela concessão do prazo 

suplementar de 15 (quinze) dias para efetuar o depósito judicial do valor 

exequendo (fls.174/175).

Transcorridos mais de 2 (dois) meses, a parte executada não comprovou 

o adimplemento da obrigação.

Destarte, determino a expedição de ofício online ao Sistema BACENJUD, 

com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias eventualmente 

encontradas em nome da parte executada, no exato valor do débito em 

execução.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150856 Nr: 4783-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO GUADAGNIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNI ADOLFO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 Processo nº 4783-19.2015.811.0037 (Código 150856)

Ação Monitória

Requerente: Adelino Guadagnin

Requerido: Werni Adolfo Dreyer

Vistos em correição.

Para efeito de viabilizar a aferição de eventual saldo devedor, determino a 

remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor nominal 

constante da prova escrita sem eficácia de título executivo (fls.09), com 

acréscimo de correção monetária a partir da data de emissão estampada 

na cártula e juros moratórios a contar da primeira apresentação à 

instituição financeira sacada ou câmara de compensação (Tese firmada 

em Recurso Repetitivo, para efeito do artigo 1.036 do CPC – Tema 942 - 

REsp 1556834/SP RECURSO ESPECIAL2015/0239877-3).

Concluída a diligência contábil, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 1º de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173053 Nr: 6816-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISE KELLY DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS DE LIMA BRANCO - 

OAB:RS 78813, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Processo nº 6816-45.2016.811.0037 (Processo 173053)

Liquidação de Sentença

Liquidante: Geise Kelly de Oliveira

Executados: Ympactus Comercial S/A e Outros

Vistos em correição.

Intime-se a parte liquidante para retificar o memorial descritivo, apontando 

os valores a serem deduzidos na forma estabelecida pela sentença 

exequenda (itens B.4; B.5), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175272 Nr: 8149-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº 8149-32.2016.811.0037 (Código nº 175272)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Randon Administradora de Consórcio Ltda

 Requerida: Jocasta Aparecida Lourencette

Visto em correição.

Certificado o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, determino a 

restituição do bem livre do ônus (Decreto-lei nº 911/69, art.3º, §2º).

 Intime-se a parte autora para declinar os dados de conta bancária para 

transferência do numerário depositado em juízo, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 31 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129259 Nr: 2096-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINE DEOLA PIMENTEL BEDUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCA EXAMINADORA DA FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:OAB/RJ 113756, Noilvis Klem Ramos - OAB:OAB/MT 13100

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, item 

7.4.1, impulsiono estes autos para intimar a parte embargante para, no 

prazo de 15(quinze) dias, pagar a quantia de R$ 51.527,36 (cinquenta e 

um mil quinhentos e vinte sete reais e trinta e seis centavos), devidamente 

corrigidos, sob pena de multa de 10% sobre o valor devido, art. 523, 

NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114503 Nr: 4983-31.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO CESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 Visto,

Trata-se de Ação Revisional com pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Hildo Cestari contra Bv Financeira S/A Crédito, 

Financiamentos e Investimentos, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e a 

extinção do processo, bem como a desistência do prazo recursal 

(p.173/174).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes e a renuncia ao prazo recursal, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o artigo 

487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Determina-se a expedição de alvará para levantamento de valores em 

favor da requerida, conforme convencionado.

Sem custas e taxas, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 197766 Nr: 7660-58.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA

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

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 231 de 716



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 007/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a complementação da diligência no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), uma vez que a diligência depositada é insuficiente 

para cumprimento do mandado, conforme informação da Oficiala de 

Justiça, p. 17.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005765-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal, representada pela Procuradoria-Geral Federal, 

nos autos em epígrafe, pelo(a) Procurador(a) Federal signatário(a), vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar 

CONTESTAÇÃO aos pedidos da petição inicial, com fundamento no artigo 

335 e seguintes do Código de Processo Civil e demais normas aplicáveis 

ao caso, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. DO BREVE 

CONTEXTO FÁTICO A parte autora ingressou em juízo pleiteando 

concessão de benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência, 

dizendo se enquadrar nos critérios estabelecidos na Lei Orgânica de 

Assistência Social para obtenção do amparo. Em que pese os argumentos 

declinados, o pedido exordial não merece acolhimento, uma vez que a 

parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos 

para percepção do benefício, conforme se verá adiante. DO MÉRITO DA 

QUESTÃO PREJUDICIAL DO MÉRITO Como prejudicial de mérito argui o 

INSS a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei n. 8.213/91. DA DEFESA DIRETA DE MÉRITO 1. DOS CRITÉRIOS 

PARA AFERIÇÃO DA DEFICIÊNCIA A Lei 8.742/93 disciplina os requisitos 

do benefício assistencial para pessoa com deficiência: a) incapacidade 

para o trabalho e para a vida independente; b) renda mensal per capita 

inferior a ¼ do salário mínimo. Sucede que, em 09/07/2008, o Congresso 

Nacional ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência firmada pelo Brasil, a qual se incorporou no direito interno 

como emenda constitucional, conforme assegura o art. 5º, § 3º, da 

Constituição Federal. O art. 1° da Convenção anuncia: O propósito da 

presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno 

e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por 

todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 

dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas. Segundo o preceito ora transcrito, 

essa forma de caracterização da deficiência altera o requisito da 

incapacidade para o trabalho para a vida independente, que introduz no 

ordenamento jurídico outro conceito, de acordo com os seguintes 

elementos: a) os impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial; e, b) interação com barreiras que possam obstruir 

a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições 

com as demais pessoas. É de se observar, porém, que a Convenção não 

estabelece a metodologia de aplicação da norma no direito interno dos 

Estados Partes, o que autoriza ao interprete buscá-la nas fontes materiais 

do Direito Internacional Público: os costumes e os princípios gerais do 

direito, que ostentam juridicidade, conforme reconhecido pelo Art. 38 do 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça[1]. Assim, em relação ao critério 

científico de análise das pessoas com deficiência, é importante registrar 

que a Organização Mundial da Saúde – OMS promoveu a revisão da 

Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Limitações 

(ICIDH) e, na 54ª Assembléia Mundial de Saúde, aprovou a criação de uma 

nova linguagem unificada, padronizada e uma estrutura que descreva a 

saúde e os estados relacionados à saúde: a Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF[2]. Trata-se de estudos e 

práticas internacionais, portanto compreendidos como fonte material do 

Direito Internacional Público. A CIF, que complementa a CID – Classificação 

Internacional de Doenças, utiliza os domínios da saúde e domínios 

relacionados à saúde, descrevendo-os no que toca à análise das funções 

e estruturas do corpo, e atividades e participação, bem como a interação 

desses domínios com uma relação de Fatores Ambientais, os quais são 

avaliados na forma das referidas barreiras, que se destinam a avaliar as 

medidas que devem ser adotadas pelos Estados Partes para assegurar a 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, cuja proteção 

encontra fundamento no Art. 9º da referida Convenção. ART. 9 

ACESSIBILIDADE. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver 

com autonomia e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os 

Estados Partes deverão tomar as medidas apropriadas para 

assegurar-lhes o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, 

inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem 

como a outros serviços e instalações abertos ou propiciados ao público, 

tanto na zona urbana como na rural. Estas medidas, que deverão incluir a 

identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, 

deverão ser aplicadas, entre outras, a: a. Edifícios, rodovias, meios de 

transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, 

moradia, instalações médicas e local de trabalho; e b. informações, 

comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços 

de emergência; A CIF instaura novos termos, que substituem aqueles 

utilizados previamente, como “deficiência”, “incapacidade” e “limitação”, 

ampliam o escopo da classificação para permitir a descrição de 

experiências positivas[3]. Nesse sentido, os referidos estudos formaram 

definições e descreveram perspectivas do corpo, do indivíduo e da 

sociedade, com estudo de três listas básicas: Funções e Estruturas do 

Corpo; Atividade e Participação e Fatores Ambientais[4], que podem ter 

uma influência negativa sobre seu desempenho enquanto membro da 

sociedade, sobre a capacidade do indivíduo de executar ações ou 

tarefas, ou sobre a função ou estrutura do corpo do indivíduo. Assim os 

Fatores Ambientais se referem ao ambiente físico, social e de atitudes nas 

quais as pessoas vivem e conduzem sua vida: a) Individual: no ambiente 

imediato do indivíduo, inclusive espaços como o domicílio, o local de 

trabalho e a escola. Esse nível inclui as características físicas e materiais 

do ambiente em que o indivíduo se encontra, bem como o contato direto 

com os outros indivíduos como família, conhecido, colegas e estranhos. b) 

Social; estruturas formais e informais, regras de conduta ou sistemas 

predominantes na comunidade ou sociedade que têm um impacto sobre os 

indivíduos. Este nível inclui organizações e serviços relacionados ao 

ambiente de trabalho, atividades comunitárias, órgãos governamentais, 

serviços de comunicação e de transporte e redes sociais informais bem 

como leis, regulamentações, regras formais e informais, atitudes e 

ideologias. Dessa forma, os ambientes em que o indivíduo se encontra 

interagem com os domínios das Funções e Estruturas do Corpo e de 

Atividades e Participação, na forma de análise quanto à existência de 

barreiras. O critério analítico consiste em examinar o indivíduo a partir de 

unidades de classificação específicas e qualificá-las, tendo, ao final, o 

resultado de cada um dos citados domínios e a conclusão sobre 

deficiência. Convém ressaltar que as unidades de classificação – 

circunstâncias a serem analisadas - estão já previstas na CIF, são 

internacionais e devem ser conhecidos por toda a comunidade científica 

de médicos e assistentes sociais, da mesma forma os qualificadores “que 

especificam a extensão ou magnitude da funcionalidade ou incapacidade 

naquela categoria, ou a extensão na qual um fator ambiental é um 

facilitador ou uma barreira”[5]. Assim é que a Convenção e os critérios da 

CIF estão sendo aplicados à luz da realidade brasileira. De logo a União 

Federal promoveu estudos da CIF na análise do benefício assistência à 

pessoa com deficiência. Nesse sentido, foi constituído Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) pela Portaria n.º 1, de 15 de junho de 2005, expedida 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do 

Ministério da Previdência Social (MPS). Posteriormente, o Decreto 

6.214/2007 disciplinou a incapacidade como critério autônomo, nos 

seguintes termos: Art. 4º Para os fins do reconhecimento do direito ao 

benefício, considera-se: (...) II - pessoa com deficiência: aquela cuja 

deficiência a incapacita para a vida independente e para o trabalho; III - 
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incapacidade: fenômeno multidimensional que abrange limitação do 

desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva 

e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à 

interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social; 

(...) Art. 16. A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará 

sujeita à avaliação da deficiência e do grau de incapacidade, com base 

nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, 

Incapacidade e Saúde - CIF, estabelecida pela Resolução da Organização 

Mundial da Saúde no 54.21, aprovada pela 54a Assembléia Mundial da 

Saúde, em 22 de maio de 2001. § 1º A avaliação da deficiência e do grau 

de incapacidade será composta de avaliação médica e social. § 2º A 

avaliação médica da deficiência e do grau de incapacidade considerará as 

deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e a avaliação social 

considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, e ambas 

considerarão a limitação do desempenho de atividades e a restrição da 

participação social, segundo suas especificidades. Em face da realidade 

brasileira, foram identificadas quais poderiam ser as unidades de 

classificação dos domínios, procedimentos e instrumentos de avaliação 

das pessoas com deficiência para acesso ao Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social (BPC), a serem utilizados em uma 

avaliação médica e social[6]. Diante disso, o INSS já não mais avalia a 

incapacidade para a vida independente apenas quando o usuário é 

incapaz de desempenhar as atividades relacionadas ao autocuidado, 

focalizando apenas a capacidade em vestir-se, comer e fazer a higiene 

pessoal e evitar riscos. A nova avaliação inclui o indivíduo no contexto 

biopsiquicossocial. A incapacidade passa a ser vista não como um 

atributo da pessoa, mas uma sequência de um conjunto complexo de 

situações, das quais um número razoável decorre do ambiente social. Na 

prática, a análise consiste em avaliar os domínios, que estão 

representados em três listas básicas: funções e estruturas do corpo; 

atividades e participação; e fatores ambientais. Em cada um desses 

domínios, são avaliadas as unidades de classificação, que se referem às 

circunstâncias que foram identificadas na CIF como de conhecimento 

necessário à avaliação da pessoa com deficiência. Essa avaliação ocorre 

pela pontuação dos qualificadores, que especificam a extensão ou 

magnitude da funcionalidade ou incapacidade em cada um dos domínios, 

sob a forma da extensão de grau de deficiência, dificuldade e extensão de 

barreiras (0 a 4% - nenhuma -1; 5 a 24%- leve -2; 25 a 49% - moderada – 

3; 50 a 95% - grave - 4 e 96 a 100% - completa - 5). Ao final, a 

conjugação do grau e das circunstâncias analisadas, de caráter 

experimental, permite identificar ou não a deficiência. A pontuação de 

cada uma das unidades de classificação e, ao final, dos domínios, 

demonstra a lógica e a clareza dos fundamentos científicos. É 

compreensível que, muito embora sejam utilizados códigos e números para 

definir as unidades de classificação e o respectivo qualificador, na 

realidade, os profissionais analisam o grau de afetação e várias 

circunstâncias, assim estabelecem uma avaliação conclusiva quanto à 

deficiência. A título de exemplo, no domínio FUNÇÕES DO CORPO, caso as 

Funções Mentais sejam afetadas, as circunstâncias Funções da 

consciência são classificadas internacionalmente pelo código (b110). Ao 

ser inserido um ponto seguido do qualificador (0 a 4), significa informar a 

todos da comunidade científica que, nessa unidade de classificação, o 

resultado b110.4 avalia o indivíduo com deficiência completa nas Funções 

da consciência, com perda de 95 a 100% dessa função. É de se observar 

que, sobre funções de consciência são analisadas outras tantas unidades 

de classificação (nível de consciência, continuidade de consciência, 

qualidade da consciência etc), bem como, sobre Funções Mentais, além 

das funções de consciência, são analisadas funções da orientação, 

funções intelectuais, funções psicossociais globais, funções do 

temperamento e da personalidade, etc . Trata-se de avaliação científica e 

complexa que cabe ao médico e ao assistente social em conjunto. Ao 

primeiro cabe examinar as funções e estruturas do corpo, e a atividade e 

participação, quanto ao grau de deficiência e dificuldade. Já ao assistente 

social cabe examinar a atividade e participação, e os fatos ambientais, 

quanto ao grau de dificuldade e extensão de barreiras. Neste sentido, 

seguem os qualificadores utilizados pela CIF, que permitem avaliar cada 

unidade de classificação, domínios e o resultado final: % Funções do 

corpo Atividades e participação Fatores Contextuais 0 a 4 Nenhuma 

deficiência (0) Nenhuma dificuldade (0) Nenhuma barreira (0) 5 a 24 

Deficiência leve (1) Dificuldade leve (1) Barreira leve (1) 25 a 49 

Deficiência moderada (2) Dificuldade moderada (2) Barreira moderada (2) 

50 a 95 Deficiência grave (3) Dificuldade grave (3) Barreira grave (3) 96 a 

100 Deficiência completa (4) Dificuldade completa (4) Barreira completa (4) 

Nada obstante, é importante também ressaltar que a nova emenda bem 

como a CIF não vulnera nem se sobrepõe à valorização social do trabalho, 

fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, IV, c/c art. 193 da 

CF/88). Antes o protege e o revigora, como se depreende dos seguintes 

dispositivos: ARTIGO 24 - EDUCAÇÃO. Os Estados Partes reconhecem o 

direito das pessoas com deficiência à educação. Para realizar este direito 

sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados 

Partes deverão assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes 

objetivos: O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de 

dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana; O 

desenvolvimento máximo possível personalidade e dos talentos e 

criatividade das pessoas com deficiência, assim de suas habilidades 

físicas e intelectuais; A participação efetiva das pessoas com deficiência 

em uma sociedade livre. (...)ARTIGO 27 - TRABALHO E EMPREGO. Os 

Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de 

trabalhar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Este 

direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de 

sua livre escolha ou aceito no mercado laboral em ambiente de trabalho 

que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os 

Estados Partes deverão salvaguardar e promover a realização do direito 

ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no 

emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o 

fim de, entre outros: É preciso deixar bem claro que Assistência não é 

incompatível com o trabalho, daí por que se pode observar a necessidade 

de que os impedimentos da pessoa com deficiência sejam de longo prazo. 

Por outro lado, também se observa que não interessa à comunidade 

internacional tutelar os direitos humanos excluindo a pessoa com 

deficiência da construção de uma sociedade justa e democrática (art. 3º, I, 

CF/88). A proteção social adequada deve ser conferida pelas medidas 

inclusivas do poder público, haja vista o caráter analítico e programático 

das normas constitucionais que devem se harmonizar com os dispositivos 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência[7], e não 

simplesmente serem desconsideradas. A avaliação dessa deficiência, 

regulamentada pela Portaria Conjunta MDS/INSS nº 01/2009, é realizada 

levando em consideração todas essas nuances, com nítida evolução 

conceitual de outrora, exigindo-se conhecimento médico e de assistente 

social. O indeferimento, portanto, do requerimento administrativo encontra 

respaldo científico e jurídico, haja vista que o INSS aplicou os critérios 

conformados pelo sistema jurídico internacional de tutela dos direitos 

humanos, ao analisar e qualificar os domínios da saúde e domínios 

relacionados à saúde. Utilizou de parâmetros, procedimentos e 

instrumentos, no que toca à análise das funções e estruturas do corpo, e 

atividades e participação, bem como a interação desses domínios com 

uma relação de Fatores Ambientais (barreiras), levando a efeito os 

princípios da CIF[8] disciplinados pelo art. 1º da multicitada Convenção, 

que se constituem fundamentos do ato administrativo. Por tais razões, a 

análise fático-jurídica dos elementos constantes no art. 1º dessa 

Convenção deve seguir metodologia própria à CIF, de modo que a 

realização da prova técnica deve recair em profissionais habilitados: o 

perito médico e o assistente social, os quais estão incumbidos de 

conhecer, descrever e aplicar os critérios próprios da CIF, sob pena de 

manifesta inconstitucionalidade. Os formulários constantes do anexo da 

Portaria Conjunta MDS/INSS nº 01/2009 foram cuidadosamente formatados 

para uma análise científica da questão, não cabendo ao intérprete do 

direito fugir à apreciação técnica, salvo se demonstrado que os critérios 

possuem alguma falha. 2. DOS REQUISITOS CUMULATIVOS Contudo, a 

avaliação da incapacidade de acordo com os corolários da CIF não se 

confunde com a constatação do preenchimento do requisito legal 

sócio-econômico. Enquanto uma está ligada à eventual obstrução da 

participação plena e efetiva da sociedade, outra está relacionada ao poder 

econômico. Isso porque os requisitos para a concessão do benefício de 

prestação continuada devem ser cumulativos, nos termos do artigo 20, 

§3º da Lei 8.742/1993, que expressamente estabelece: Art. 20. O 

benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) 

anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família. § 3º Considera-se 

incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou 

idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) 
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do salário mínimo. Os requisitos, portanto, são cumulativos, não podendo 

uma pessoa com deficiência ou o idoso ser contemplado com o benefício 

assistencial acaso não comprove que sua renda é inferior ao limite 

legal[9]. Deve-se lembrar, ademais, que mesmo que o indeferimento do 

INSS ao benefício seja fundado expressamente na existência de 

incapacidade ou preenchimento do requisito etário, tal exigência deve ser 

verificada em juízo, vez que se trata de questão fática mutável no tempo, 

que deve ser sempre verificada, sob pena de conceder-se o benefício 

assistencial a quem não faz jus, de acordo com a legislação em vigor. 

Assim, além da questão da comprovação do requisito da deficiência/idade, 

não faz jus o a pessoa cuja renda per capita familiar for inferior a ¼ do 

salário mínimo ao benefício assistencial de prestação continuada. 3. DO 

CASO CONCRETO De início, importante mencionar que inexiste nos autos 

laudo pericial médico e socioeconômico, capazes de demonstrar a real 

incapacidade e sua real situação de miserabilidade social, da parte autora. 

Deste modo, esta Procuradoria requer o direito de ser intimada das 

perícias judiciais a fim de que possa ser avaliada a suposta da 

incapacidade da parte autora. DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Na eventual hipótese de procedência do pedido, o que se admite apenas a 

título de argumentação, pede o requerido sejam calculados os encargos 

moratórios de acordo com o disposto no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97: Art. 

1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente 

de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do 

capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o 

efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 

2009). DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Pede o requerido que seja isentado do pagamento de custas processuais, 

posto que o artigo 8º da Lei n.º 8.620/93 o libera de tal ônus, bem como, 

em relação aos honorários advocatícios, caso o INSS venha a ser 

condenado que sejam eles arbitrados em patamar compatível com a 

simplicidade do tema e a celeridade da tramitação do feito, em obediência 

ao artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo como base de 

cálculo apenas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, 

nos termos do que dispõe a Súmula 111/STJ. No caso de se entender 

inaplicável na esfera estadual as disposições da Lei n.º 8620/93, pede o 

requerido, então, a obediência à Lei Estadual n.º 7.603/01, que confirma a 

isenção da União de custas, emolumentos e despesas, cujo art. 3º tem a 

seguinte redação: Art. 3º. Além dos casos previstos em lei, são isentos do 

pagamento de emolumentos, despesas e custas: I – a União, o Estado e o 

Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda. Desse modo, sendo o(a) autor(a) beneficiário(a) da justiça 

gratuita, não há que se falar em pagamento de custas. DO 

PREQUESTIONAMENTO Caso sejam julgados procedentes os pedidos da 

parte autora, o que se admite tão somente para argumentar, a matéria fica 

desde já PREQUESTIONADA para fins recursais, requerendo expressa 

manifestação quanto à violação dos dispositivos acima citados. DOS 

REQUERIMENTOS Diante do exposto, requer que seja o pedido da autora 

JULGADO IMPROCEDENTE, condenando-a no ônus da sucumbência e 

demais cominações legais. Se eventualmente procedente o pedido, o que 

se cogita apenas por força do princípio da eventualidade, requer o réu o 

seguinte: (a) que os honorários advocatícios observem a súmula 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 85, § 3º do CPC; (b) que seja 

aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 quanto aos juros e correção 

monetária, caso vencida a fazenda pública; (c) que seja observada a 

limitação prevista no artigo 77, V, c da Lei nº 8.213/1991, se for o caso. 

Protesta-se pela produção de todas as provas em direito admitidas, em 

especial o depoimento pessoal da parte Autora sob pena de confesso, 

que desde já requer. Nesses termos, pede deferimento. Cuiabá/MT, 20 de 

dezembro de 2017 Wesley Lavoisier de Barros Nascimento Lívia Patriota 

Holanda de Amorim Procurador Federal Procuradora Federal Mateus Alves 

Araújo Fernanda Maria Pagotto Procurador Federal Procuradora Federal 

QUESITOS PERÍCIA (para a perícia médica judicial recomenda-se a 

utilização dos procedimentos fixados na Recomendação Conjunta CNJ 01, 

de 15 de dezembro de 2015, que fixa parâmetros para realização da 

perícia médica judicial) 1) O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por 

aproximação)? 2) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia 

sofrida pelo autor? 3) Quais as lesões e/ou conseqüências decorrentes 

da suposta “doença” sofrida pelo autor? 4) Existe nexo causal entre as 

lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de 

trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos 

técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo? 5) Qual é a atividade 

profissional atual do autor ou a última, caso não esteja em atividade? 6) As 

lesões e/ou seqüelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de 

atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais 

diárias? 7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as 

consequências da suposta enfermidade/ patologia implicam a redução da 

sua capacidade funcional? 8) A atividade profissional do autor requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, 

moderada ou intensa? 9) Qual o nível de escolaridade da parte autora? 10) 

A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, 

qual (quais)? 11) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou 

existe alguma comprovação por exame complementar? Justifique. 12) No 

caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de 

exame(s) complementar(es), qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) 

mesmo(s)? 13) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual) ? 14) O (a) Autor(a) 

encontra-se sob tratamento específico para o diagnóstico declinado? 15) 

O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho? Se o(a) 

autor(a) for portador de mais de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) 

acarretam a incapacidade laboral. 16) Caso haja incapacidade, qual a data 

do seu início (ainda que por aproximação)? 17) Fundamente a fixação da 

data do início da incapacidade (exames, histórico da doença, 

características da doença etc) 18) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.

(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente 

ou temporária? 19) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.(ª) Perito (ª) se a 

incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total? 20) Se a 

incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a 

recuperação laborativa? 21) Caso a seqüela apresentada impeça o 

desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de 

reabilitação profissional para outra atividade laborativa? [1] MAZZUOLI, 

Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: 

Revista dos Tribunais,3ª Edição, 2008. [2] CIF: Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde/[Centro Colaborador da 

Organização Mundial da Saúde para a Família de Classificações 

Internacionais,org.; coordenação da tradução Cássia Maria Buchalla].- São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. [3] Ibid., p. 13. [4] 

Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas do corpo 

(inclusive funções psicológicas). Estruturas do corpo são as partes 

anatômicas do corpo como órgãos, membros e seus componentes. 

Deficiência são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo como 

um desvio significativo ou uma perda. Atividade é a execução de uma 

tarefa ou ação por um indivíduo. Participação é o envolvimento em 

situação de vida diária. Limitações de atividade são dificuldades que um 

indivíduo pode encontrar na execução de atividades. Restrição de 

participação são problemas que um indivíduo pode enfrentar ao se 

envolver em situações de vida. Fatores ambientais compõem o ambiente 

físico, social e de atitude no qual as pessoas vivem e conduzem sua vida. 

[5] CENTRO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS, 2003, p. 22. 

[6] AVALIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA ACESSO AO 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. UM 

NOVO INSTRUMENTO BASEADO NA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE. Brasília: Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ministério da Previdência 

Social, 2007. [7] A igualdade de oportunidades e a plena e efetiva 

participação e inclusão na sociedade são princípios gerais previstos no 

art. 3º da Convenção. [8] Ibid., p. 31 “A CIF foi aceita como uma das 

classificações sociais da Organização das Nações Unidas (ONU), e 

incorpora Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para 

Pessoas com Deficiência. É adotada por 191 países, entre os quais o 

Brasil, como nova norma internacional para descrever e avaliar a 

funcionalidade, a incapacidade e a saúde, constituindo, portanto, um 

instrumento apropriado para implementar normas internacionais relativas 

aos direitos humanos, assim como as legislações nacionais.”.... “ Foram 

analisados os procedimentos da Bolívia (Concepto de Minusvalía y su 

Valoración), Colômbia, Cuba, Equador (Regulamento de la Ley de 

Discapacidades), Espanha e outros países da Europa (Definition of 

Disability in Europe. A Comparative Analysis – Social Security & Social 

Integration, Employment & Social Affairs – European Commission). [9] 

Nesse sentido: TRF – 1ªR – 1ª Turma - Apelação Civel – 

200301990369686 – Rel. Desembargador Federal: Luiz Gonzaga Barbosa 

Moreira - e-DJF1 DATA: 11/3/2008 - p. 357.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 188901 Nr: 3360-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE MULLER, CLAUDIA ROBERTA 

SORROCHES MALDONADO, DILSON THOMAZ, OLGA RASIA THOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, LUIS FERNANDO NOMINATO 

IGLESIAS - OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 3360-53.2017.811.0037 (Código 188901)

 Vistos em correição.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição retro, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, 

CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), cumprindo-se integralmente a decisão de 

fls. 65/66.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185397 Nr: 1711-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES, LUCENIR 

SOUSA SILVA, LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA, LIDYANE BUENO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 3360-53.2017.811.0037 (Código 188901)

 Vistos em correição.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição retro, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, 

CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), cumprindo-se integralmente a decisão de 

fls. 76/77.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128864 Nr: 1744-48.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1744-48.2014.811.0037 (Código 128864)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140438 Nr: 10468-41.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDDS, JANAINE CANDIDA DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10468-41.2014.811.0037 (Código 140438)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação pela parte 

requerente, consoante a certidão retro.

Após, remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181011 Nr: 11073-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELTON LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11073-16.2016.811.0037 (Código 181011)

 Vistos em correição.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição retro, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, 

CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), cumprindo-se integralmente a decisão de 

fls. 20/21.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 185396 Nr: 1710-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA PIRES FERREIRA LEVY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 
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LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 1710-68.2017.811.0037 (Código 185396)

 Vistos em correição.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição retro, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, 

CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), cumprindo-se integralmente a decisão de 

fls. 59/60.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49451 Nr: 4767-46.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, mantenho a penhora de fl. 46.Remetam-se os autos à Contadoria 

do Juízo para atualização do valor da avaliação.Após, dê-se vista dos 

autos ao exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53194 Nr: 6989-84.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. IND. E COM. DE EMB. PLASTICAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6989-84.2007.811.0037 (Código 53194)

Vistos em correição.

Consta nos autos que a parte executada foi citada por edital, após uma 

tentativa de citação postal.

Nomeado curador especial, este alegou a nulidade da citação por edital, 

ante o não esgotamento das possibilidades de localização da executada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que há nos autos informação do endereço da parte executada, no 

qual não foi tentada a sua citação via oficial de justiça.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 

de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 43 e determino 

que seja realizada nova tentativa de citação através de Oficial de Justiça.

Em seguida, com a juntada do mandado, certifique-se o prazo de defesa e 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67876 Nr: 7630-04.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR SINIAK, SEBASTIÃO LEMES DE 

SOUZA, JOAQUIM VICENTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, mantendo a sentença de fl. 133 por seus próprios 

fundamentos. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 23 de 

janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73092 Nr: 5413-51.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO HELLER - ME, LUCIANO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5413-51.2010.811.0037 (Código 73092)

Vistos em correição.

Consta nos autos que a parte executada foi citada por edital. Em seguida, 

lhe foi nomeado curador especial, o qual alegou a nulidade da citação por 

edital, ante o não esgotamento das possibilidades de localização da 

executada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que há nos autos informação do endereço da parte executada, sendo 

que este não se encontrava no momento da diligência.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 

de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 48 e determino 

que seja realizada nova tentativa de citação, através de Oficial de Justiça, 

no endereço de fl. 43-v.

Em seguida, com a juntada do mandado, certifique-se o prazo de defesa e 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74547 Nr: 6866-81.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - OAB:Matr. 

310.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6866-81.2010.811.0037 (Código 74547)

Vistos em correição.

Consta nos autos que a parte executada foi citada por edital, após uma 

tentativa de citação postal.

Nomeado curador especial, este alegou a nulidade da citação por edital, 

ante o não esgotamento das possibilidades de localização da executada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que há nos autos informação do endereço da parte executada, no 

qual não foi tentada a sua citação via oficial de justiça.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 
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de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 35 e determino 

que seja realizada nova tentativa de citação, através de Oficial de Justiça, 

no endereço indicado à fl. 29.

Em seguida, com a juntada do mandado, certifique-se o prazo de defesa e 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102871 Nr: 8782-53.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8782-53.2010.811.0037 (Código 102871)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a exceção de pré-executividade de fls. 

20/22 foi apresentada pelo espólio da executada, todavia, não foi juntado 

o termo de inventariante que comprove que o senhor EDINALDO, 

outorgante da procuração de fl. 23, de fato é o representante do ESPÓLIO 

DE MARIA ARAÚJO SILVA.

Assim, intime-se o advogado subscritor da referida petição para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o documento faltante.

Com a juntada, retornem os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108259 Nr: 7421-64.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINA SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7421-64.2011.811.0037 (Código 108259)

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias, tendo em vista o pedido de desistência à fl. 17.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 1º de fevereiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134657 Nr: 6495-78.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MARCOS SIMOM LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6495-78.2014.811.0037 (Código 134657)

Vistos em correição.

Consta nos autos que a parte executada foi citada por edital, após uma 

tentativa de citação postal.

Nomeado curador especial, este alegou a nulidade da citação por edital, 

ante o não esgotamento das possibilidades de localização da parte 

executada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que há nos autos informação do endereço da parte executada, no 

qual não foi tentada a sua citação via oficial de justiça.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 

de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 12 e determino 

que seja realizada nova tentativa de citação através de Oficial de Justiça 

no endereço indicado à fl. 07.

Em seguida, com a juntada do mandado, certifique-se o prazo de defesa e 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28794 Nr: 972-37.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132/MT, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, FABÍOLA MONTEIRO PARDAL - OAB:MT-6.621

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar o erro material na decisão de fl. 

385, fazendo constar:“Vistos.Ante o teor da certidão retro, DETERMINO a 

realização de prova pericial, nos termos do artigo 870 do Código de 

Processo Civil. Nomeio para realização da perícia o avaliador de imóveis 

ALISON KREBS, com endereço à Av. Cuiabá, 1240, sala, centro – 

Primavera do Leste/MT, telefones 66-3498-7691/66-99985-8679, o qual 

deverá ser intimado para manifestar acerca da aceitação do encargo e 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 (dez) dias, 

consignando-se que o pagamento será realizado ao final, nos termos do 

artigo 91 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60285 Nr: 7572-35.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZI CAÇA E PESCA LTDA, Nelson Biazi, 

Alvimar Biazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº: 7572-35.2008.811.0037 (Código 60285)

Vistos em correição.

Sobre a exceção de pré-executividade de fls. 53/58, diga a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando pelo que de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e retornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60306 Nr: 7592-26.2008.811.0037
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZI CAÇA E PESCA LTDA, Alvimar Biazi, 

Nelson Biazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 7592-26.2008.811.0037 (Código 60306) Vistos em 

correição.Analisando os autos, verifico que o pedido de fl. fl.71 se refere 

à penhora em nome dos sócios da pessoa jurídica executada.No entanto, 

é entendimento pacífico pelo Superior Tribunal de Justiça que a inclusão 

dos sócios da pessoa jurídica executada no polo passivo da execução 

necessita que estes estejam indicados na certidão de dívida ativa.Se há o 

apontamento dos sócios na certidão de dívida ativa, que possui presunção 

de liquidez e certeza, cabe ao exequente a demonstração da prática de 

atos que prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, 

contrato social ou estatutos, cabendo prova em contrário pelos 

executados, nos termos do 135 do Código Tributário Nacional.No caso dos 

autos, os sócios foram discriminados na certidão de dívida ativa, todavia 

não foi demonstrado pelo exequente a prática de atos com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, cabendo prova 

em contrário pelos executados, nos termos do 135 do Código Tributário 

Nacional.Destarte, indefiro o pedido de penhora de fl. 71.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 1º de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114313 Nr: 4697-53.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4697-53.2012.811.0037 (Código 114313)

Vistos em correição.

Ante o pagamento dos honorários periciais (fl. 159), cumpra-se 

integralmente a decisão de fl. 148, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115365 Nr: 5914-34.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUZIA FLORENCIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SEC DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO- SEDUC-MT SUP DE G. DE R HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5914-34.2012.811.0037 (Código 115365)Requerente: 

Januz ia  F lo rênc ia  Bat is taRequer ido :  Es tado  de  Mato 

GrossoVistos.Analisando os autos, verifico que há preliminar aventada 

pela parte requerida, de modo que passo a analisá-la.Alega o requerido 

sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, já que a Secretaria de 

Educação não teria personalidade jurídica, sendo que a responsabilidade 

seria do próprio ente estatal. No entanto, referida preliminar não merece 

guarida, vez que, conforme documentos anexados a inicial, a pretensão 

da parte requerente deduzida em juízo demostra a relação jurídica 

existente entre as partes, através de sua relação de trabalho.Além do 

que, é cediço que legitimidade nada mais é a pertinência subjetiva para a 

ação. Assim, analisando a relação jurídica processual com o direito 

material controvertido, percebe-se, em tese, sua adequação. Ainda, 

conforme entendimento jurisprudencial “Alegação de ilegitimidade passiva 

da parte ré deve ser rejeitada, vez que é sua responsabilidade conferir a 

existência e regularidade do débito a pretender do devedor, mediante 

cuidadosa análise da documentação apresentada, procedendo à eficaz 

conferência dos dados.” (TJMT – 69/2012 - DR. YALE SABO MENDES).No 

tocante à denunciação à lide de SILVANA ESTELA SOTO FÁVARO, 

pessoa que exercia a função de diretora à época dos fatos, o pedido é 

fundamentado no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, 

havendo, portanto, previsão legal que embasa o pedido.Todavia, o 

entendimento exarado por nossos tribunais é no sentido de que não há 

prejudicialidade ao ente público se o pedido foi indeferido, visto que 

poderá ajuizar ação de regresso contra o servidor, em caso de 

procedência do pleito indenizatório.Nessa toada (...) Desta feita, REJEITO 

A PRELIMINAR e, em respeito do Princípio da Celeridade Processual, 

INDEFIRO o pedido de denunciação à lide.Intimem-se.Cumpra-se 

integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135665 Nr: 7297-76.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERES NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7297-76.2014.811.0037 (Código 135665)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação pelas partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido, nada tendo sido requerido, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165116 Nr: 2723-39.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA ALVES VIEIRA, SONIA MARIA 

ALVES VIEIRA

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

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2723-39.2016.811.0037 (Código 165116)

Vistos em correição.

Consta nos autos que a parte executada foi citada por edital, após uma 

tentativa de citação postal.

Nomeado curador especial, este alegou a nulidade da citação por edital, 

ante o não esgotamento das possibilidades de localização da parte 

executada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que há nos autos informação do endereço da parte executada, no 

qual não foi tentada a sua citação via oficial de justiça.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 

de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 11 e determino 

que seja realizada nova tentativa de citação através de Oficial de Justiça.

Em seguida, com a juntada do mandado, certifique-se o prazo de defesa e 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171026 Nr: 5706-11.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5706-11.2016.811.0037 (Código 171026)

Vistos em correição.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo, nada tendo sido requerido, certifique-se e remetam-se 

os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174247 Nr: 7544-86.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L DE SOUSA FARIAS ME, LUCIMEIRE DE 

SOUSA FARIA

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

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7544-86.2016.811.0037 (Código 174247)

Vistos em correição.

Consta nos autos que a parte executada foi citada por edital, após uma 

tentativa de citação postal.

Nomeado curador especial, este alegou a nulidade da citação por edital, 

ante o não esgotamento das possibilidades de localização da executada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao curador especial, 

vez que há nos autos informação do endereço da parte executada, no 

qual não foi tentada a sua citação via oficial de justiça.

Consigno que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado, a fim 

de evitar a paralisação processual.

Assim, DECLARO NULA a citação por edital realizada à fl. 10 e determino 

que seja realizada nova tentativa de citação através de Oficial de Justiça.

Em seguida, com a juntada do mandado, certifique-se o prazo de defesa e 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174570 Nr: 7703-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7703-29.2016.811.0037 (Código 174570)

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Em seguida, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito em 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176003 Nr: 8533-92.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): especialista comercio de equipamentos de 

informatica ltda, TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO, CLAUDESIR BARCO, 

MARCELO CARNEIRO, EDI MARCOS WERNER, RENATO DIOMAR WERNER, 

MARIO ADRIANO BARCO, PERSIDE RAMOS BADIAL CARNEIRO

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

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366 MT

 Processo nº: 8533-92.2016.811.0037 (Código 176003)

Vistos em correição.

Considerando a certidão de fl. 24, nomeio como curador especial do 

executado a Defensora Pública atuante nesta comarca, em consonância 

com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Destarte, ante a rejeição pelo exequente dos bens ofertados pelo 

executado, intime-se a parte executada para, caso queira, ofertar outro 

bem como garantia da execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 192590 Nr: 5058-94.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO HENRIQUE ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA INÊZ DIAS DOS SANTOS - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5058-94.2017.811.0037 (Código 192590)SENTENÇAVistos 

em correição.Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

ajuizada pelo RODOLFO HENRIQUE ALVES DE ARRUDA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados nos autos.É o 

breve relato.Fundamento e decido.De início, insta consignar que o artigo 

16, §1º, da Lei de Execução Fiscal aduz que não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução.Não sendo 

ofertada garantia ao Juízo da execução, sendo este requisito para seu 

recebimento, devem ser rejeitados liminarmente.Nessa toada é a 

jurisprudência:AGRAVO LEGAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - 

REJEIÇÃO LIMINAR. 1. O artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80 

determina a necessidade de garantia do juízo para a admissão dos 

embargos à execução. 2. Ausente garantia necessária à época do 

ajuizamento dos embargos, para a oposição desta ação incidental de 

conhecimento, correta a sentença ao extinguir o processo sem resolução 

do mérito. 3. Manutenção da decisão impugnada, a qual se fundamentou 

em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da 

matéria trazida aos autos. TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL: AC 142 SP 

0000142-76.2014.4.03.6116. Julgamento: 11 de Dezembro de 2014. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
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AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. ART. 16, § 1º, DA LEF. 

REJEIÇÃO LIMINAR. GARANTIA DO JUÍZO INEXISTENTE. APELO 

IMPROVIDO. A segurança do juízo, nos moldes do § 1.º do artigo 16 da Lei 

n. 6.830/80, é pressuposto processual objetivo de admissibilidade dos 

embargos à execução fiscal. Não tendo havido qualquer das hipóteses 

previstas nesse dispositivo legal, quais sejam: o depósito, a fiança 

bancária ou a penhora de bens do devedor, os embargos devem ser 

rejeitados liminarmente. (Classe: Apelação,Número do Processo:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 193782 Nr: 5632-20.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.G. DA COSTA BORRACHARIA - ME, SONIA 

GREGORIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5632-20.2017.811.0037 (Código 193782)

 Vistos em correição.

Ante o recolhimento da diligência (fl. 29), cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente de mandado.

 Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações 

necessárias.

Após, devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 201080 Nr: 8924-13.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA VIEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:MT 9510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fernanda Pereira do Nascimento Vieira, RG: 24555614 SSP/MT e CPF: 

047.966.131-61 autorizada desde 02/06/2017 a realizar cargas na 4ª vara, 

bem como examinar e fotocopiar os autos pertencentes a esta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 201526 Nr: 9191-82.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE FATIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:MT/4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fernanda Pereira do Nascimento Vieira, RG: 24555614 SSP/MT e CPF: 

047.966.131-61 autorizada desde 02/06/2017 a realizar cargas na 4ª vara, 

bem como examinar e fotocopiar os autos pertencentes a esta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 201848 Nr: 9314-80.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES - DNIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO GOMES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SILVA PIRES DE 

CARVALHO - PROCURADORA FEDERAL - OAB:, RENATA TITIANA 

NUNES JUNQUEIRA FRANCO - PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fernanda Pereira do Nascimento Vieira, RG: 24555614 SSP/MT e CPF: 

047.966.131-61 autorizada desde 02/06/2017 a realizar cargas na 4ª vara, 

bem como examinar e fotocopiar os autos pertencentes a esta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17264 Nr: 2001-30.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES QUEIROZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2001-30.2001.811.0037 (Código 17264) Vistos em 

correição. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – MT em face de NUNES QUEIROZ & CIA LTDA, em 

que se pleiteia a decretação de indisponibilidade de bens da parte 

executada, na forma do artigo 185-A do CTN. (...) Ante o exposto, indefiro, 

por ora, o pedido de fls. 120/121. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22288 Nr: 3139-95.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.G. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, proceda-se a Secretaria à separação dos feitos, com o 

cancelamento das baixas e sua reativação, apensando-os para tramitarem 

em apartado.Destarte, faculto ao exequente o cancelamento das certidões 

de dívida ativa que embasam os processos, juntando ao feito de sua 

escolha a certidão com os créditos unificados, requerendo a extinção do 

feito remanescente, ante o cancelamento de seu título, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30376 Nr: 2631-81.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLMAR SALTON INCORPORAÇÕES 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7285/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2631-81.2004.811.0037 (Código 30376)

Vistos em correição.

Considerando que houve a citação por edital à fl. 115, não tendo o 

executado se manifestado nos autos, nomeio o Defensor Público atuante 

na comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, o qual deverá ser 

intimado desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos à parte exequente para se manifestar, 

conforme requerido à fl. 119, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45909 Nr: 308-98.2007.811.0037

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

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LÚCIO NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:OAB/MT 

11.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 308-98.2007.811.0037 (Código 45909)

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de penhora, ante a ausência de citação da parte 

executada, visto que a carta citatória deve ser entregue ao citando, com 

aviso de recebimento assinado por ele, o que não ocorreu in casu.

Nessa toada:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VÍCIO DE CITAÇÃO. A carta de 

citação de pessoa natural, remetida por meio postal, deve ser entregue 

pessoalmente à parte requerida, não sendo aplicada a teoria da aparência 

e nem a presunção de ciência, ainda que o terceiro que tenha recebido a 

carta apresente grau de parentesco com a demandada. Nulidade de 

c i t a ç ã o  d e c r e t a d a .  ( T J - S P  1 0 0 0 5 8 2 6 0 2 0 1 7 8 2 6 0 0 1 0  S P 

1000582-60.2017.8.26.0010, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 17/08/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 24/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO ON LINE POR MEIO DO BACENJUD ANTES 

DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. Agravo de instrumento contra decisão 

que, nos autos da execução originária, determinou a penhora on line via 

BACENJUD antes de realizar a citação. (...). Sendo assim, faz-se 

necessária a prévia citação, sob pena de afronta aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa.3. A penhora on line, antes da citação, só 

poderá ser admitida em situações excepcionais, que demonstrem a 

existência de uma situação de tamanha gravidade capaz de ensejar a 

utilização da medida assecuratória, o que não restou demonstrado nos 

autos. 4. Agravo de instrumento provido. TRF-5 - Agravo de Instrumento : 

AG 00096864920144050000 AL. Data: 06/03/2015.

Destarte, intime-se a parte exequente para promover a citação da parte 

executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46173 Nr: 695-21.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, MELISSA 

REOLON DA COSTA OLIVEIRA, IVONE APARECIDA REOLON OLIVEIRA, 

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 695-21.2004.811.0037 (Código 46173)

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de fl. 91, pois, em que pese não ter sido encontrada a 

certidão de óbito da executada, deve o exequente promover a habilitação 

dos herdeiros no processo.

Destarte, intime-se o patrono da parte requerente para que, no prazo de 

20 (vinte) dias, promova a habilitação dos herdeiros da parte executada 

ou requeira a extinção do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48133 Nr: 3463-12.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY WENDT STOCKER, FRANCIELLY 

WENDT STOCKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3463-12.2007.811.0037 (Código 48133)

Vistos em correição.

Da análise dos autos, verifico que houve a citação por edital à fl. 26 e não 

tendo a parte executada se manifestado nos autos, chamo o feito à ordem 

e nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, o qual deverá ser intimado desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60269 Nr: 7533-38.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M G A DOS SANTOS, MARIA GENI ALVES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7533-38.2008.811.0037 (Código 60269)

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de penhora, tendo em vista que a parte executada foi 

citada por edital e não constituiu advogado.

Sendo assim, nomeio como curador especial das executadas a Defensoria 

Pública atuante nesta comarca, em consonância com o disposto nos 

artigos 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60861 Nr: 641-79.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 641-79.2009.811.0037 (Código 60861)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada por JOÃO 

XAVIER DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 107, certidão de que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme certidão de fl. 107.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.
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Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65584 Nr: 5398-19.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M C MACHNIC ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLACE - 

OAB:1635577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Processo nº 5398-19.2009.811.0037 (Código 65584)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome da parte executada em razão deste processo, ante o disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 828-53.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D´AVILA E D´AVILA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 828-53.2010.811.0037 (Código 68518)

Vistos em correição.

 Defiro o requerimento de fl. 89 e determino a suspensão do feito até 

31/12/2020.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70514 Nr: 2823-04.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA PINIO MADUREIRA, MARCIA PINIO 

MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2823-04.2010.811.0037 (Código 70514) Vistos em 

correição. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – MT em face de MARCIA PINIO MADUREIRA, em que 

se pleiteia a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, 

na forma do artigo 185-A do CTN. (....) Ante o exposto, indefiro, por ora, o 

pedido de fls. 71/73. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70541 Nr: 2851-69.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSA RIBEIRO & CIA LTDA, VANUSA 

RIBEIRO, AFRÂNIO JOSÉ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2851-69.2010.811.0037 (Código 70541)

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de penhora, tendo em vista que a parte executada foi 

citada por edital e não constituiu advogado.

Sendo assim, nomeio como curador especial dos executados a Defensoria 

Pública atuante nesta comarca, em consonância com o disposto nos 

artigos 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73772 Nr: 6093-36.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA A DE ALMEIDA, FATIMA 

AUXILIADORA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6093-36.2010.811.0037 (Código 73772) Vistos em 

correição. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – MT em face de FATIMA A DE ALMEIDA e FATIMA 

AUXILIADORA DE ALMEIDA, em que se pleiteia a decretação de 

indisponibilidade de bens da parte executada, na forma do artigo 185-A do 

CTN. (...) Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de fls. 63/64. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de fevereiro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74542 Nr: 6861-59.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giusley Matos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SQUILLACE - 

OAB:1635577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6861-59.2010.811.0037 (Código 74542)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 58.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação do valor 

bloqueado em favor da parte exequente, atentando-se para as novas 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109313 Nr: 8519-84.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMÃOS TRANSPORTES E 

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSMAR NERIS - 

OAB:232751/SP, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223768

 Processo nº: 8519-84.2011.811.0037 (Código 109313)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 166/168.

 Proceda-se o levantamento da restrição RENAJUD dos veículos 

indicados.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121776 Nr: 4296-20.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANZ XAVER PHILIPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Processo nº: 4296-20.2013.811.0037 (Código 121776)

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte executada 

quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados 

na sentença de fl. 44.

Contudo, tal pedido não merece acolhimento, por não encontrar o pedido 

de reconsideração respaldo no ordenamento jurídico.

Desta feita, INDEFIRO referido pedido de fls. 45/47, mantendo a decisão na 

íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Destarte, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular 

nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123492 Nr: 6048-27.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E SARAIVA DE JESUS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6048-27.2013.811.0037 (Código 123492) Vistos em 

correição. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO em 

face de CAMPOS E SARAIVA DE JESUS LTDA – ME, em que se pugna 

pelo redirecionamento da execução em face dos sócios administradores 

CARMELINO SARAIVA DE JESUS e MARIA MADALENA CAMPOS, bem 

como a imediata indisponibilidade de ativos financeiros em seu nome e sua 

citação no endereço indicado. (...) Destarte, indefiro o pedido de inclusão 

dos sócios no polo passivo da execução, uma vez que não constam na 

certidão de dívida ativa como codevedores. Assim, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130654 Nr: 3269-65.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.A TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3269-65.2014.811.0037 (Código 130654) Vistos em 

correição. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO em 

face de G. A. TRANSPORTES LTDA – ME, em que se pugna pelo 

redirecionamento da execução em face dos sócios administradores 

GUILHERME DE AGUIAR e JOÃO HENRIQUE CARNEIRO NETO, bem como a 

imediata indisponibilidade de ativos financeiros em seu nome e sua citação 

no endereço indicado. (...) Destarte, indefiro o pedido de inclusão dos 

sócios no polo passivo da execução, uma vez que não constam na 

certidão de dívida ativa como codevedores. Assim, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131702 Nr: 4161-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEDRO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4161-71.2014.811.0037 (Código 131702)

Vistos em correição.

Ante a manifestação de fl. 160-v, HOMOLOGO os valores apresentados 

pela parte exequente à fl. 155.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 
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expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169274 Nr: 4929-26.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAIZ AGRICOLA - IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA EPP, JOÃO 

ALVES DOS SANTOS, KIND DOUGLAS ALVES DOS SANTOS

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

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4929-26.2016.811.0037 (Código 169274)

Vistos em correição.

Defiro o pedido retro.

Proceda-se a citação no endereço indicado, conforme requerido pela 

parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171102 Nr: 5745-08.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE DOCES PRIMAVERA LTDA, 

MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA, MARIANO NUNES DO NASCIMENTO, 

CARLOS ALBERTO GAONA, LUCIO GAONA

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

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5745-08.2016.811.0037 (Código 171102)

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de penhora, tendo em vista que os executados foram 

citados por edital e não constituíram advogado.

Sendo assim, nomeio como curador especial dos executados a Defensoria 

Pública atuante nesta comarca, em consonância com o disposto nos 

artigos 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174990 Nr: 7974-38.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB, FLÁVIA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, considerando a incompatibilidade na agenda do perito em 

Dezembro de 2017, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 19 de fevereiro de 

2018, às 15h00. INTIMO as partes, por seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180233 Nr: 10715-51.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M FERREIRA DE JESUS, MARIA FERREIRA DE 

JESUS

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

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10715-51.2016.811.0037 (Código 180233)

Vistos em correição.

Defiro o pedido retro.

Cite-se conforme requerido, observando o endereço indicado à fl. 13.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71515 Nr: 3830-31.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3774 Nr: 1591-40.1999.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAVATAÍ COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING - 

OAB:OAB/MT 5.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ELY GUERREIRO - 

OAB:21022/RS, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64368 Nr: 4198-74.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENY LEAL MORAES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 244 de 716



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4198-74.2009.811.0037 (Código 64368)

Vistos em correição.

Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 145-45.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RAMPANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN CHAVES BEZERRA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:PROC.FEDERAL

 Processo nº: 145-45.2012.811.0037 (Código 109838)

Vistos em correição.

Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127000 Nr: 9533-35.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PEREIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139863 Nr: 10176-56.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101098 Nr: 702-66.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE APARECIDA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114280 Nr: 4835-20.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA TELLES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115191 Nr: 5718-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LUIZ SPONCHIADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119395 Nr: 1798-48.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SERLEY DAL OLMO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1798-48.2013.811.0037 (Código 119395)

Vistos em correição.

Com a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos 

conclusos para a extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131401 Nr: 3907-98.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS BERNARDES, RAFAEL MORAES 

BERNARDES, LUCIANO MORAES BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

Françoise Heinze - OAB:OAB/RS 52.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136024 Nr: 7582-69.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELITA JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164011 Nr: 2225-40.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171789 Nr: 6098-48.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE ROSE DE SOUSA LIMA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19997 Nr: 1798-34.2002.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7301 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Processo nº: 1798-34.2002.811.0037 (Código 19997)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome do executado, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122652 Nr: 5194-33.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122655 Nr: 5197-85.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE NUNES DA SILVA CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES - OAB:MT 16545, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES 

DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:
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 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134224 Nr: 6166-66.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZALTINO VIEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150998 Nr: 4839-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA 40ª CIRETRAN DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151963 Nr: 5257-87.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BRUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155749 Nr: 7094-80.2015.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL PRÉ-MOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, MARIA APARECIDA STEVANATO BARCO, PEDRO LUIZ BARCO, 

José Carlos Barco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leidamar Cândida Silva - 

OAB:9.697MT, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000575-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DAYANE RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000575-38.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: ANDRESSA DAYANE 

RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, 

Trata-se da ação indenizatória c/c pedido liminar. Unic Educacional LTDA, 

já qualificado nos autos, requer novo prazo para interposição de recurso, 

visto que não foi intimada via DJe da sentença de mérito proferida nos 

autos id. n°9862563. Embora a advogada peticionante tenha registrado 

ciência em 21.11.2017, essa intimação ocorreu via PJe. Em sendo 

obrigatória a intimação pelo DJe, não vejo alternativa senão a reabertura 

de prazo para eventual recurso. Posto isso, defiro a petição do movimento 

de n°11152404 e reabro o prazo para eventual recurso da parte 

reclamada a contar da intimação desta decisão. Transitado em julgado sem 

a interposição de recurso, intime-se a parte executada para, no prazo de 

15(quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de multa 

de 10% nos termos do artigo 523, §1°, do CPC. Primavera do Leste/MT, 01 

de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002171-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002171-23.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO EXECUTADO: MARIA LUIZA NASCIMENTO Vistos, 

O contrato prevê obrigações bilateriais. Emende-se a inicial para 

comprovar que a contratada cumpriu sua parte no contrato. Concedo o 

prazo de 30 dias para a providência. P. Leste-MT, 02 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO SCALCON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA ASSIS DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001255-86.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VILSON PAULO 

SCALCON REQUERIDO: BARBARA ASSIS DA ROSA Vistos, Ante o que 

consta no termo de audiência, manifeste-se a parte reclamante, no prazo 

de 30 dias, sob pena de extinção da ação. P. Leste-MT, 02.02.2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOARES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000120-05.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ADRIANA SOARES 

MARQUES REQUERIDO: AVON COSMETICOS LTDA. Vistos, Trata-se da 

ação de reclamação em que Adriana Soares Marques pleiteia em desfavor 

da Avon Cosméticos LTDA. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 14/05/2018, às 09h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Alega na exordial 

que a reclamante presta serviços de revendedora da empresa Avon 

desde o ano de 2014. Aduz ainda que por equívoco da reclamada, teve 

seus dados pessoais cadastrados como supervisora geral, e diante disso 

recebe constantes ligações de outras revendedoras, clientes, 

fornecedores, tudo com o objetivo de solucionar conflitos que não estão 

em seu domínio. Afirma que entrou em contato com a reclamada por 

diversas vezes para proceder a alteração de seu cadastro, haja vista se 

tratar de revendedora e não supervisora, tendo todas as tentativas 

infrutíferas. Por fim, relata que a reclamante assinou o contrato de 

prestação de serviços para se tornar revendedora da reclamada e não 

autorizou a divulgação dos seus dados pessoas/cadastrais. É relato. 

Decido. Os documentos carreados aos autos como a ata notarial(id. 

n°11297429), prints das conversas via wattshap com clientes (id. 

n°11297421) e os demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação, presumem a plausibilidade do direito invocado. Analisando a Ata 

Notarial extraída pelo 2° Tabelionato de Notas da cidade de Primavera do 

Leste/MT, verifico que o contato da reclamante de n°66-99652-3524 é 

fornecido pelo próprio CALL CENTER (Portal Reclame Aqui) da reclamada 

como suposta supervisora geral. Posto isto, presentes os requisitos 

legais, DEFIRO liminar, no sentido de determinar que a empresa reclamada 

providencie imediatamente a exclusão do número de telefone da 

reclamante Adriana Soares Marques, portadora do CPF 735.546.001-30, 

qual seja, 66-99652-3524 da gravação divulgada no Call Center de 

atendimento eletrônico (0800.708.2866), bem como a retificação do 

cadastro confeccionado como sendo “Gerente de Setor” para 

revendedora, sob pena de multa inicial diária que fixo em 

R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). 

Serve a presente como carta de citação, mandado e ofício. Intime-se a 

parte reclamante na pessoa de seu advogado para que compareça na 

audiência de conciliação designada (NCPC, art. 334, § 3º). Primavera do 

Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000523-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J I A DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENO HENRIQUE SILVA SOARES OAB - MT0019480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000523-71.2018.8.11.0037 REQUERENTE: J I A DA SILVA - ME 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

tutela antecipada c/c danos morais. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 14/03/2018, às 08h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Alega na exordial 

que o reclamante pactuou contrato de prestação de serviços de saúde 

com a reclamada, mas devido problemas financeiras, resolveu proceder o 

cancelamento do mesmo. Após o cancelamento do referido plano de 

saúde, foi surpreendido por uma restrição comercial em nome de sua 

empresa, referente ao contrato de n°8889554 e o contrato de n°8763078, 

na importância de R$2.366,02(dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e 

dois centavos). Por fim. Afirma que após o ato de cancelamento do plano, 

não utilizou dos serviços prestados pela reclamada e que o cadastro de 

sua empresa nos órgãos de restrição ao crédito é ilegal. É relato. Decido. 

No que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela, analisando os 

documentos carreados aos autos, como o extrato da negativação (id. 

n°11553099), não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de 

antecipação de tutela, sendo necessária a instrução processual para 

análise da pretensão deduzida na exordial. Não há qualquer parâmetro 

para análise da ilegalidade das negativações, visto que o reclamante 

confessa que tinha um contrato com a reclamada, porém, não o juntou, 

não se sabendo os termos do pacto contratual. Também, afirma a parte 

autora que rescindiu o contrato, mas não menciona sequer a data, 

tampouco apresenta qualquer comprovante. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Serve a 

presente de carta/mandado de citação e intimação. Intimo a parte autora 

na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI OLIVEIRA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000576-52.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARLI OLIVEIRA 

GOULART REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por dano moral c/c pedido liminar 

de tutela acautelatória. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 04/04/2018, às 10h20min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Alega na inicial que 

a reclamante tentou adquirir produtos como forma de pagamento à prazo 

em um estabelecimento comercial desta cidade e foi surpreendida por uma 

negativação em seu nome. O suposto débito refere-se ao contrato de 

n°0259085816, no valor de R$121,68(cento e vinte e um reais e sessenta 

e oito centavos), incluso na data de 26/04/2016. Afirma ainda que 
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desconhece o débito em comento e não recebeu qualquer notificação da 

reclamada, aduzindo que a restrição comercial em seu nome é totalmente 

ilegal. É relato. Decido. No que diz respeito ao pedido de antecipação da 

tutela, analisando os documentos carreados aos autos como o extrato da 

negativação (id. n°11597975), não vislumbro a possibilidade de 

deferimento do pedido de antecipação de tutela, sendo necessária a 

instrução processual para análise da pretensão deduzida na exordial. Nos 

termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Serve a presente de carta/mandado de citação e 

intimação. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera 

do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HALLEX DAVID FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000582-59.2018.8.11.0037 REQUERENTE: HALLEX DAVID 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

indenização por dano moral e pedido de antecipação de tutela. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

18/04/2018, às 08h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Afirma na inicial que o reclamante 

tentou adquirir um bem móvel à prazo em um estabelecimento comercial 

desta cidade e foi surpreendido por uma restrição comercial. Alega ainda 

que buscou informação contundente referente à negativação imposta em 

seu nome e verificou que trata de um suposto contrato de n°663625778, 

no valor de R$130,68(cento e trinta reais e sessenta e oito centavos) 

incluso na data de 27/12/2016, sob o número de terminal 011-2547-6464. 

Aduz ainda que desconhece o débito em comento, não possui imóvel no 

endereço descrito no extrato da negativação, qual seja, Rua DR Sebastião 

de Lima, n°203, bairro Casa Verde Alta, São Paulo e que muito menos 

solicitou o número de terminal 011-2547-6464. É relato. Decido. No que diz 

respeito à exclusão liminar do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito, presume-se, então, a plausibilidade do direito 

invocado, diante do comprovante da negativação (id. 4708391) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. No que tange ao 

perigo da demora, é este patente, visto que a negativação produz dano 

efetivo a imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas atividades 

profissionais e também os atos da vida civil no que tange à obtenção de 

qualquer crédito. A parte reclamante nega relação jurídica ou comercial 

com a reclamada que tenha dado origem ao débito, de forma que a prova 

negativa se mostra de difícil, senão impossível materialização, devendo 

ser prestigiado neste momento o princípio da boa fé em seu favor, 

considerando ainda pronta a atuação do reclamante na defesa de seu 

suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à reclamada. Posto isto, presentes os requisitos legais, DEFIRO 

liminar, no sentido de determinar imediatamente a exclusão do nome da 

parte reclamante Hallex David Ferreira dos Santos, portador do CPF 

033.543.811-32, RG 1971982-5, referente ao contrato de n°663625778, no 

valor de R$130,68(...), do cadastro de inadimplente do SPC/SERASA/SCPC 

e demais órgãos de proteção ao crédito, devendo ser requisitada a 

providência diretamente aos órgãos de restrição ao crédito respectivos. 

Serve a presente como carta de citação, mandado e ofício, inclusive para 

exclusão da negativação em nome de Hallex David Ferreira dos Santos, 

CPF 033.543.811-32, contrato n° 663625778, valor R$ 130,68, data da 

inclusão em 27/12/2016. Intime-se a parte reclamante na pessoa de seu 

advogado para que compareça na audiência de conciliação designada 

(NCPC, art. 334, § 3º). Primavera do Leste/MT, 02 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012322-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAMOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012322-60.2016.8.11.0037 REQUERENTE: DIEGO RAMOS 

MUNIZ REQUERIDO: AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA, ANDALI 

OPERACOES INDUSTRIAIS S.A., MAFRO TRANSPORTES LTDA Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Diego Ramos Muniz e Agro Industrial São Luiz 

LTDA, Andali Operações Industriais S.A, Mafro Transportes LTDA, 

noticiado nos autos(id. n°11579268). Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 02 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005236-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEICYANE ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005236-26.2017.8.11.0037 REQUERENTE: KEICYANE ARRUDA 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada(termo de audiência id. n°11551091), apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, registrado ciência 

através do ícone “expedientes” no dia 29/11/2017. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 
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isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a 

parte promovente ao pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 

do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na 

CNGC e arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada 

e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 31 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005185-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005185-15.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

DA SILVA SENA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise 

dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada(termo de audiência id. n°11541229), 

apesar de devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, registrado 

ciência através do ícone “expedientes” no dia 07/12/2017. O Enunciado nº 

20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, ressalvada a 

comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 31 de janeiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000367-20.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE ANTONIO 

SOUZA BRITO REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada, apesar de devidamente intimada, na 

pessoa de seu advogado (a), registrado ciência através do ícone 

“expedientes” no dia 19/04/2017. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. No caso 

dos autos, a justificativa feita em audiência de que está trabalhando em 

fazenda e que terá dia específico para estar na cidade não está 

contemplada como justificativa aceitável para fins de redesignação da 

audiência, mesmo porque a parte reclamada é de outro Estado da 

Federação, foi citada e intimada e compareceu ao ato. Posto isso, com 

arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

02 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137660 Nr: 8788-21.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CARDOSO AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THIAGO CARDOSO AQUINO, Cpf: 

02531610103, Rg: 19736.7173, Filiação: Lindomar Vieira Cardoso e Mauro 

Luiz de Aquino, data de nascimento: 19/09/1989, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, solteiro(a), mecanico, Telefone 66-9635-1885. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Thiago Cardoso Aquino, 

incorreu na sanção do artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei n. 3.688/41, pelo 

que oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua 

agente signataria, a presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado e 

cientificado da audiência de instrução e julgamento, recebida, empós, a 

denúncia ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se 

a seguir o acusado.

Despacho: Código 1376601.Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2.Assim, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 

395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de THIAGO CARDOSO 

AQUINO dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.3. Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).4. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).5. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.
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Primavera do Leste, 07 de novembro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 182510 Nr: 182-96.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBENILSON DE FREITAS RIBEIRO, Cpf: 

45872864191, Rg: 649176, Filiação: Olina de Freitas Ribeiro e Cleverson 

de Freitas Ribeiro, data de nascimento: 07/09/1968, brasileiro(a), natural 

de Torixoréu-MT, solteiro(a), srviços gerais, Telefone 6699079294. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Rubenolson de Feiras Ribeiro, como incurso 

nas penas do art. 306, da Lei n. 9.503/97, requerendo seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, citando o denunciado, para se ver 

processado, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo 

prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas a baixo 

arroladas.

Despacho: Código 1825101. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Rubenilson de Freitas Ribeiro, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 07 de novembro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 170348 Nr: 5401-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA, Filiação: 

Janete Rodrigues de Arruda e Edesio de Souza Gonçalves, data de 

nascimento: 29/08/1993, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, convivente, 

técnico agricola, Telefone 66-9913-7563. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Edimar Rodrigues de Souza como incurso no Art. 21, 

caput, do Decreto Lei n. 3.688/41, c/c o artigo 61 II, alínea "f", do Código 

Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/2006, devendo ser ele 

citado, processado e final liquidada a prova e apurando o crime.

Despacho: Código 1703481. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Edimar Rodrigues de Souza, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 07 de novembro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120688 Nr: 3174-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO GODENY DE MATTOS, 

RONNY CESAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992, TATIANE BONISSONI - OAB:18717-MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Diante da insistência supra, designo o dia 08.02.2018 às 13:30 horas para 

oitiva das testemunhas supra.

Expeçam-se cartas precatórias para a comarca de Rondonópolis- MT 

visando os interrogatórios dos réus, bem como para Cuiabá para a 

inquirição da testemunha Marcos Roberto Montrezoro, fixando prazo de 60 

dias para seus cumprimentos.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiário (a), foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 4508-80.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS PINHEIRO, JOSINALDO TAVARES 

ALVES, LUCIANO GARCIA NUNES, SUPERMERCADO SALETE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ANDRESA 

MARTIGNAGO DE SOUZA - OAB:MT/13974

 Desde já, diante do comparecimento e apresentação da resposta à 

acusação do réu Moisés Pinheiro, não verificadas as hipóteses do art. 397 

do CPP, designo audiência de instrução para 22/02/2018 às 13:00 horas, 

onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e 

defesa e o(a) acusado(a). Assim, expeça-se carta precatória para a oitiva 

de testemunha que não reside nesta comarca.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 174041 Nr: 7444-34.2016.811.0037

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO BEZERRA DA SILVA, Cpf: 

66933757315, Rg: 000066987596-1, Filiação: Josefa Bezerra da Silva e 

Amaro Bezerra da Silva, data de nascimento: 08/09/1973, brasileiro(a), 

natural de São Domingos do Ma-MA, casado(a), pedreiro, Telefone 

66996817877. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso Denúncia Antônio Bezerra da Silva como incurso nos Art. 21, do 

Decreto-Lei n. 3.688/41, e 147, do Código Penal, c/c o Art. 61, inciso II, 

alíneas "a" e "f"do mesmo Códex, com observância da Lei Federal n. 

11.340/2016, devendo ser ele citado, processado e, ao final liquidada e 

prova e apurado o crime, condenado com a cláusula do devido processo 

legal, inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à 

vítima e à coletividade (art. 387, IV do CPP)

Despacho: Código 1740411. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado ANTONIO BEZERRA DA SILVA, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 27 de outubro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 119926 Nr: 2379-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO LEITE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMILDO LEITE MORENO, Rg: 12129216, 

Filiação: Valter Moreno Mendonça e Raimunda Silva Leite Moreno, data de 

nascimento: 07/07/1969, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

convivente, serviços gerais, trabalhador braçal, Telefone 66-3407-1749. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Romildo Leite Moreno, vulgo 'Gauchinho", 

como incurso na pena do art. 155, § 4º, I do Código Penal, requerendo seja 

recebida e instaurada a competente Ação Penal, citando o denunciado, 

para se ver processados, sob pena de revelia e suspensão do processo 

e prazo prescricional sob pena de oportunidade.

Despacho: Código 1199261. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro em relação ao pedido de citação por edital.2. Cite-se o acusado 

Romildo Leite Moreno, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, 

art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 26 de outubro de 2017

Alexandre Delicato Pampado Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 119926 Nr: 2379-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO LEITE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMILDO LEITE MORENO, Rg: 12129216, 

Filiação: Valter Moreno Mendonça e Raimunda Silva Leite Moreno, data de 

nascimento: 07/07/1969, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

convivente, serviços gerais, trabalhador braçal, Telefone 66-3407-1749. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Romildo Leite Moreno, como incurso na 

pena do Art. 155, § 4º, I do Código Penal, requerendo seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, citando o denunciado, para se ver 

processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo 

prescricional sob pena de oportunidade.

Despacho: Código 1199261. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro em relação ao pedido de citação por edital.2. Cite-se o acusado 

Romildo Leite Moreno, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, 

art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 07 de novembro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 174041 Nr: 7444-34.2016.811.0037

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO BEZERRA DA SILVA, Cpf: 

66933757315, Rg: 000066987596-1, Filiação: Josefa Bezerra da Silva e 

Amaro Bezerra da Silva, data de nascimento: 08/09/1973, brasileiro(a), 

natural de São Domingos do Ma-MA, casado(a), pedreiro, Telefone 

66996817877. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso Denúncia Antônio Bezerra da Silva como incurso nos Art. 21, do 

Decreto-Lei n. 3.688/41, e 147, do Código Penal, c/c o Art. 61, inciso II, 

alíneas "a" e "f"do mesmo Códex, com observância da Lei Federal n. 

11.340/2016, devendo ser ele citado, processado e, ao final liquidada e 

prova e apurado o crime, condenado com a cláusula do devido processo 

legal, inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à 

vítima e à coletividade (art. 387, IV do CPP)

Despacho: Código 1740411. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado ANTONIO BEZERRA DA SILVA, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 27 de outubro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 197870 Nr: 7695-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SIQUEIRA, JOSÉ MARCELO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 28.02.2018 às 16:00 horas.Citem-se e se intimem 

pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os advogados 

as testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 

24 de janeiro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003896-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA CONCEICAO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO 1003896-38.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Defensoria Pública para manifestar-se 

acerca da Carta Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000442-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. O. P. (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO 1000442-50.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Carta Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI (RÉU)

DISTRIBUIDORA E ATACADO DE ALIMENTOS PIVOTTI LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO 1001691-36.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Carta Precatória devolvida parcialmente cumprida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000162-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDO PEREIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO 1000162-16.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Carta Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001203-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)
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TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

1001203-81.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para se manifestar acerca do ofício 

n.º 014/2018/CCFC/SGFP/SEGES-JUR, de 09/01/2018. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001006-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALCY SALVATI (EXEQUENTE)

CLOVIS LUIZ SALVATTI (EXEQUENTE)

NAGISERA LUCIMAR BOING SALVATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE OAB - PR26368 (ADVOGADO)

FERNANDO SALVATTI GODOI OAB - PR39078 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO TERMO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS Nos termos do Artigo 

845, § 1º do NCPC. Dados do Processo: Processo: 

1001006-63.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 412.626,50; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: DALCY SALVATI, CLOVIS LUIZ SALVATTI, NAGISERA 

LUCIMAR BOING SALVATTI Parte Ré: EXECUTADO: SOLISMAR ELOI 

BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO Nesta data, no processo 

acima identificado, conforme determinação da MMª Juíza de Direito da 1ª 

Vara da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande, Id. nº 10409095, e nos termos do Artigo 845, § 1º do NCPC, 

procedo a redução à Termo da Penhora do(s) seguinte(s) bem(ns): "Um 

imóvel de terreno rural, denominado "Fazenda Lima Limão II", com área 

total de 500,0000 ha (quinhentos hectares), situado no Município e 

Comarca de Brasnorte/MT, dentro dos seguintes limites, metragens e 

confrontações: Partindo-se do M-01, com coordenadas UTM de E= 

358.063,584 e N= 8,583.891,026, com o rumo magnético de 53º30'SW na 

distância de 3.365,55 mt, até o M-02, confrontando com a Fazenda Lima 

Limão- I de Rafael Willian Simisen; Partindo-se do M-02, com o rumo 

magnético de 36º10'SE na distância de 1.466,00 mt, ate o M-03, 

confrontando com a Fazenda Gabrielly, de Ricardo Murilo; Partindo-se do 

M-03, com o rumo magnético de 53°10'NE na distância de 3.365,75 mt, até 

o M-04, confrontando com a Fazenda Lima Limão - III, de Moisés Lima da 

Silva; Partindo-se do M-04, com o rumo de 36°10'NW na distância de 

1.466,00 mt, até o M-01, ponto inicial do caminhamento, confrontando com 

a Fazenda Esperança III, de Fernanda Costa Marques Saldanha Elias, 

Fechando assim um polígono irregular com a área acima descrita, 

registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 

do 1ºOfício da Comarca de Brasnorte, MT, sob Matrícula nº5.140", de 

propriedade do(s) executado(s) LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO, 

brasileiro, solteiro, agricultor, inscrito no CPF sob nº 042.559.391-60, 

portador da CI c/ RG nº 13.162.387-9/SSP/PR, ficando o(a) executado(a) 

como Depositário (na forma do art. 840, § 2º do NCPC). E, para constar, 

lavrei o presente termo, que lido e aceito, vai devidamente assinado por 

mim, Gestora Judiciária, expedindo-se ainda, o necessário para a 

intimação da Executada, de que terá o prazo de legal para Embargar, 

querendo, a presente Execução. Sorriso/MT, 02 de fevereiro de 2018. 

Mirela Cristina P. L. Gianetti Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT 

- CEP: 78890-000 - TELEFONE: (066)3545-8400

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001006-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALCY SALVATI (EXEQUENTE)

CLOVIS LUIZ SALVATTI (EXEQUENTE)

NAGISERA LUCIMAR BOING SALVATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE OAB - PR26368 (ADVOGADO)

FERNANDO SALVATTI GODOI OAB - PR39078 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE CREDORA, para no prazo legal, recolher 

os emolumentos necessários à expedição da certidão para fins do Artigo 

844do NCPC. Sorriso/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53867 Nr: 4175-22.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LODI, RECAPADORA DE PNEUS 

SÃO CRISTÓVÃO LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Renato Canan - 

OAB:11138, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ANA LUIZA COMPARATO - OAB:160.659, BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, PAULA 

MELLO - OAB:176.951

 No ponto, relativamente aos embargos manejados por Cristiano Lodi e 

Recapadora São Cristovão, convém destacar que na sentença embargada 

restou consignado o seguinte: “...reconheço o pedido do autor, 

condenando os requeridos nos danos materiais a que se referem as 

despesas médicas efetivamente pagas pelo autor e lucros cessantes pelo 

período em que ficou afastado de sua atividade laboral em decorrência de 

sua incapacitação, devendo tais valores serem apurados por liquidação 

de sentença, nos termos do art. 509, NCPC, observando sua redução à 

metade ante a concorrência de culpas.” (grifei).No tocante aos embargos 

da seguradora litisdenunciada HDI Seguros S/A, restou assinalado na 

sentença proferida às fls. 427/431 que: “...quanto a litisdenunciada HDI 

Seguros S/A, resta demonstrada às fls. 109 a apólice de seguro referente 

ao veículo do segundo requerido envolvido no referido acidente de 

trânsito, sendo, portanto, condenada até os limites estabelecidos em 

contrato, sendo que, quanto ao pedido de abatimento dos valores 

percebidos a título de DPVAT, verifica-se estar de acordo com a súmula 

246 do STJ.”Como se vê, na sentença recorrida constou expressamente 

consignado que a apuração dos valores relativos aos lucros cessantes 

se dará em liquidação de sentença, bem como aos limites que a 

seguradora responderá, de modo que, a rejeição de ambos os embargos é 

medida imperativa.Por derradeiro, conveniente alertar ainda que, não 

concordando a parte com a decisão proferida e, pretendendo alterá-la, 

deve valer-se do recurso adequado, sendo descabidos os embargos de 

declaração.Diante de todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos, todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE, no mais, 

o decisum embargado em seus exatos termos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 1º de Fevereiro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142845 Nr: 184-91.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS - COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

PARA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARVUS TECNOLOGIA LTDA, HEXAGON 

AGRICULTURE HOLDING LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIMARÃES E SANTIAGO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:SC-186/96

 Portanto, sendo a Hexagon uma das pessoas que constitui a sociedade 

Argus, além do que, não tendo ela por si própria firmado o contrato de 

representação comercial com a autora, resta evidente sua ilegitimidade de 

parte para figurar no polo passivo da presente ação.

 Isto posto, acolho a preliminar arguida para reconhecer a ilegitimidade de 

parte da ré Hexagon Agriculture Holding Ltda e, por conseguinte, julgar 

extinto o presente processo sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, VI do CPC.

 Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 6.000,00 (Seis mil 

reais), na forma do art. 85 do CPC.

 Prosseguindo, inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas, 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

o processo saneado.

 Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre os seguintes pontos: existência do contrato verbal; 

culpa pela rescisão do contrato de representação; dever de indenizar, 

entre outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 

(quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos no caso 

em tela serão o documental, pericial e o testemunhal.

Nos termos do art. 357, III do NCPC, ressalto que o ônus probatório deverá 

observar a regra geral (art. 373 do CPC.

 Entretanto, previamente a deflagração da fase instrutória, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre os 

pontos controvertidos acima fixados, podendo fazer suas sugestões, bem 

como para que informem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as.

 P.R.I.C.

Às providências.

 Sorriso/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112800 Nr: 4617-12.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMEIS & DEMEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BASSANI, CARLOS EDUARDO 

BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Autos nº 4617.12.2014.811.0040 (Cod. 112800)

 Vistos etc.

 De pronto, indefiro o pedido de lavratura do termo de penhora, eis que 

não houve substituição, conforme aduz a exequente, mas sim caução 

prestada por terceiro nos autos dos embargos em apenso. Posto isso, 

indefiro o pedido de levantamento do valor depositado, o qual, após o 

trânsito em julgado da sentença proferida deverá ser liberado em favor do 

terceiro Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A.

 Portanto, intime-se o exequente para dar prosseguimento a presente 

execução, requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Às providências.

Sorriso/MT, 31 de Janeiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119911 Nr: 1478-52.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BASSANI, CARLOS EDUARDO BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Autos nº 1478.52.2014.811.0040 (Cod. 119911)

 Vistos etc.

 Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, declaro o processo saneado.

Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a 

prova deverá recair sobre a existência da suposta dívida, adulteração do 

título (NP), entre outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 

15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o testemunhal, documental e pericial. Nos termos do art. 

357, III do NCPC, o ônus probatório observará a regra geral. Nessa esteira, 

no prazo de 15 (quinze) dias, digam as partes se possuem interesse na 

realização de prova pericial, hipótese em que o processo deverá ser 

concluso para nomeação do Expert.

Para o caso de não haver interesse na prova pericial, desde já, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de Abril de 2018, às 

13:30 horas, oportunidade em que, além do depoimento pessoal das 

partes, se requerido, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.

Intimem-se. Às providências.

Sorriso/MT, 31 de Janeiro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 169501 Nr: 3067-74.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY DA NASCIMENTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDINEI JOSE OTTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 Certifico e dou fé que revendo os presentes autos constatei que a r. 

sentença de fl. 14/15 NÃO TRANSITOU EM JULGADO, uma vez que não 

houve publicação da mesma no DJE, motivo pelo qual a certidão de fl. 16 

deve ser desconsiderada, passando a seguir à publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 169501 Nr: 3067-74.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY DA NASCIMENTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDINEI JOSE OTTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução 

propostos por VANDERLEY DO NASCIMENTO COSTA em desfavor de 

SEDINEI JOSE OTTONI, ambos devidamente qualificados nos autos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito o que faço com espeque nos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do NCPC.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo previsto no art. 523, §1º, do 

NCPC. Nada sendo requerido, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.DECLARO esta por PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Provimento 

42/2008/CGJ.TRANSLADE-SE cópia da presente sentença para os autos 

da ação de execução nº 6871-55.2014.811.0040 – Código: 115706, em 

apenso.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso/22 de 

____agosto_ de 2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza 
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de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125519 Nr: 2713-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, GUILHERME TOSHIHIRO TAKESHI - OAB:276.388/SP, 

MARCOS HOKUMURA REIS - OAB:192.156/SP, Sidney Pereira de 

Souza Junior - OAB:SP/182679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Autos nº 12713.20.2015.811.0040 (Cod. 125519)

 Vistos etc.

 Examinando os presentes autos, bem como seus apensos (execução e 

embargos à execução), verifica-se que embora sentenciados os 

presentes embargos de terceiro, a Secretaria da Vara antes mesmo de 

cumprir o determinando na sentença prolatada, providenciou a conclusão 

dos autos.

 Embora com a nova sistemática do CPC o efeito suspensivo não seja 

automático, por questão de lógica processual e, inclusive, celeridade, 

deve a Secretaria previamente cumprir as deliberações pendentes 

evitando-se conclusões precipitadas que apenas procrastinam o 

andamento dos processos e contribuem para avolumar o acervo 

processual da Vara.

 Portanto, CUMPRA-SE a sentença proferida.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 31 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109329 Nr: 1695-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANETE VIRGEM MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIA VIRGEM MACHADO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a inventariante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a guia do ITCMD devidamente 

recolhida, ou ainda, demonstrar eventual isenção, sob pena de remoção 

do cargo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176407 Nr: 6909-62.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ R$ 474,30 (quatrocentos e setenta e quatro Reais 

e trinta centavos, devendo acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001753-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GUBERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL SCHEFFEL OAB - MT0017220A (ADVOGADO)

HENRIQUE DA COSTA NETO OAB - MT0003710A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

 

Conforme determinação judicial, INTIME-SE a parte autora para manifestar 

quanto a petição juntada ao ID n° 11006610, quanto a informação de 

quitação do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002895-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. P. (REQUERENTE)

L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

ALCIONIR PAULO SILVESTRO OAB - MT16005-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (INVENTARIADO)

 

Processo número: 1002895-18.2017.8.11.0040 Exequente: Lander Piazza 

e Delvina Corona Piazza Requerido: Amadeo Piazza. Vistos, etc. A parte 

inventariante pugna nos autos a autorização para alienação de bens do de 

cujus com a finalidade de saldar dívidas por ele deixadas, bem como, 

pugna por dilação de prazo para as primeiras declarações. O artigo 620 

traz que: Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o 

compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se 

lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo 

inventariante, no qual serão exarados: I - o nome, o estado, a idade e o 

domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou 

testamento; II - o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a 

residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, 

além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou 

da união estável; III - a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco 

com o inventariado; IV - a relação completa e individualizada de todos os 

bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e 

dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: a) os 

imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se 

encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem 

dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam; b) os móveis, 

com os sinais característicos; c) os semoventes, seu número, suas 

espécies, suas marcas e seus sinais distintivos; d) o dinheiro, as joias, os 

objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes 

especificadamente a qualidade, o peso e a importância; e) os títulos da 

dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, 

mencionando-se-lhes o número, o valor e a data; f) as dívidas ativas e 

passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e 

os nomes dos credores e dos devedores; g) direitos e ações; h) o valor 

corrente de cada um dos bens do espólio. É cediço que, durante o 

processo de inventário, o espólio pode realizar a venda de imóvel que 

pertencia à pessoa falecida. Enquanto perdurar o inventário, os bens 

imóveis do falecido, até a partilha, ficam em nome do espólio. Desde o 

momento da morte do proprietário, por força de um princípio denominado 

saisine, os bens da herança transmitem-se aos herdeiros (Código Civil, 

artigo 1.784), sendo que a individualização desses bens se dará por 

ocasião da partilha. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: “O 

patrimônio deixado pelo falecido permanece indiviso até a partilha, de 

forma que cada herdeiro é titular de uma fração ideal daquela 

universalidade e não de qualquer dos bens individualizados que a 
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compõem” (STJ, 3ª Turma, Resp 319.719-SP, DJU 16/09/2002). No curso 

do inventário judicial, pode ser do interesse dos herdeiros a venda de um 

determinado imóvel antes da partilha. Nesse caso, a alienação poderá 

ocorrer caso sejam satisfeitas três condições: a) houver concordância de 

todos os herdeiros, b) autorização do juiz para a realização da venda, 

através de alvará, c) recolhimento eventual imposto sob a transferência. É 

somente após as primeiras declarações, que serão citados todos os 

interessados no processo de inventário, inclusive as Fazendas Nacional, 

Estadual e Municipal, de modo que, não realizadas pelo inventariante, se 

torna inviável, neste momento, o deferimento dos pedidos. Assim, uma vez 

que decorrido o prazo de dilação para apresentação das primeiras 

declarações DETERMINO a intimação do inventariante para que cumpra a 

decisão judicial, sob pena de revogação de sua nomeação como 

inventariante (artigo 622, inciso I do CPC). CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 26 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1004831-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. S. (RÉU)

J. B. M. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003004-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMANTA RENATA PERIN PEREIRA (REQUERIDO)

MAYRA FRANCIELE PERIN (REQUERIDO)

TAMARA PAULA PERIN DUTRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 02 de fevereiro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000233-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA CATANEO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISON DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certifico e dou fé que não houve tempo hábil para cumprimento 

da Audiência de Conciliação/Mediação de 20/06/2017, e cumprindo 

determinação judicial, REDESIGNO Audiência para 24/04/2018 às 10h30, 

motivo pelo qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e 

horário no CEJUSC desta comarca. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI 

Analista Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001848-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CAS (REQUERIDO)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000854-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN BLEMER OLIVOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Processo número: 1000854-15.2016.8.11.0040 Exequente: Jorge 

Yassuda. Requerido: Rogério Rodrigues. Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que não foi juntada aos autos a memoria do cálculo atualizada, 

nos termos do artigo 524 do CPC. Assim, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, do CPC). Se decorrido tal prazo 

sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte 

interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003386-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JSL S/A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO IZIQUE CHEBABI OAB - SP0184668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 02 de fevereiro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003945-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA KISSLER (AUTOR)

RAQUEL JORGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO;

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000812-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. O. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

N. M. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência abaixo 

designada. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: “COMO DETERMINADO DESIGNO 

A SESSÃO DE MEDIAÇÃO PARA:" DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 

SESSÃO: A audiência será de mediação e se realizará na data de 

17/04/2018, às 11horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC, edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002775-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEX DILLY (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002135-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO ANDRE GODOI DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002901-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIGNETTV INSTALACAO DE TV A CABO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

 

Processo número: 1002901-59.2016.8.11.0040 Exequente: Lignet TV 

Instalação de TV a cabo LTDA-ME. Requerido: Embratel TVSAT 

Telecomunicações S/A e Claro S/A. Vistos, etc. Trata-se de ação pelo rito 

comum, ajuizada por Lignet TV Instalação de TV a cabo LTDA-ME em face 

de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A e Claro S/A. No ID 3676041, foi 

indeferida a justiça gratuita. O requerente manifestou no ID 4286019 pela 

suspensão do processo pelo período de 60 (sessenta) dias, para que 

pudesse juntar os valores das custas. Ocorre que, tal manifestação se 

deu em 29/11/2016, já tendo transcorrido muito mais do que os 60 

(sessenta) dias requeridos. Assim, DETERMINO a intimação dos 

requerentes para, no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o pagamento 

das custas judiciais, sob pena de extinção do processo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001456-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ANTONIO MARTINI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003731-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ROOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1003731-25.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MATHEUS ROOS Autos nº: 1003731-25.2016.811.0040 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em face de Matheus Roos, 

pugnando, em sede liminar, a busca e apreensão do veiculo descrito na 

inicial. Ressai dos autos que, mesmo devidamente intimado, o autor não 

comprovou a mora da parte devedora, conforme se infere da notificação 

extrajudicial juntada aos autos (ID. 4522972 e ID. 8291484), que evidencia 

que não fora entregue no endereço, vez que assinalado o motivo de 

devolução “mudou-se”, em desconformidade das exigências do § 2º do 

art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, 

não tendo sido esgotadas as tentativas de notificar o requerido. Verifico, 

também, que a parte autora não colacionou aos autos instrumento de 

protesto, o que, conforme se depreende do dispositivo legal mencionado 

acima, bem como a jurisprudência pátria, que entende ser valido o protesto 

de título como forma de constituição de mora do devedor, o que não fora 

comprovado nos presentes autos. Em reforço ao exposto, segue o 

entendimento jurisprudencial do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

É firme a jurisprudência no sentido de que, nos contratos de alienação 

fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da 

notificação no endereço indicado pelo devedor. 2. O tribunal de origem, 

apreciando a prova dos autos, concluiu que "a tentativa de notificação 

extrajudicial do réu no endereço informado no contrato não foi 

concretizada", premissa cuja alteração é inviável por demandar incursão 

no acervo fático-probatório dos autos, a teor inclusive do óbice da Súmula 

nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 520.876/RS, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 16/12/2014, DJe 02/02/2015) Pelo exposto, DETERMINO a intimação da 

parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove nos autos a mora do devedor, conforme dispõe o 

art. 2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, ut parágrafo único do art. 321, do CPC. Intime-se Cumpra, 

expedindo e providenciando o necessário com celeridade. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003113-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002881-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003122-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO EDY EBERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (RÉU)

 

Processo número: 1003122-42.2016.8.11.0040 Exequente: Afonso Edy 

Ebert Requerido: CNF – Administradora de Consórcios Nacional LTDA. 

Vistos, etc. Trata-se de ação pelo rito comum, ajuizada por Elias da Rosa 

Pires - ME em face de Juarez Alves Mendes. Foi indeferido o pedido de 

justiça gratuita (ID n° 3705500). O requerente manifestou pugnando pela 

suspensão do processo pelo período de 60 (sessenta) dias, para que 

pudesse juntar os valores das custas (ID n° 4295172). Ocorre que, tal 

manifestação se deu em 30/11/2016, já tendo transcorrido muito mais do 

que os 60 (sessenta) dias requeridos. Assim, DETERMINO a intimação dos 

requerentes para, no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o pagamento 

das custas judiciais, sob pena de extinção do processo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003486-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA CONDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003486-14.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ELAINE APARECIDA CONDE Vistos, etc. Compulsando detidamente os 

autos, verifico que a inicial não foi instruída com o contrato firmado pela 

requerida junto ao banco requerente. Assim, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, contrato de 

financiamento em nome da requerida, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham 

sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004157-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. B. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

MARIA DE NAZARE MOURA BARROS OAB - 013.246.853-01 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004592-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA, QUENRENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001121-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO OAB - SP252140 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111333 Nr: 3402-98.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR- Empresa União Cascavel de 

Transporte e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 24/04/2018 às 10h, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124178 Nr: 1941-57.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GRANDO E FILHOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal, junte aos autos o comprovante 

da publicação do edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46501 Nr: 3421-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES FERREIRA, JOSÉ 
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MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, OVÍDIO STIEVEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA - OAB:13076, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, CAROLINE LOCATELLI 

- OAB:11821, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - OAB:8780-E, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104121 Nr: 7179-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTANER PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - 

ME, RENATO MENEZES PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora a pagar as custas para a 

devida distribuição da Carta Precatória para citação do requerido.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55307 Nr: 5600-84.2009.811.0040

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDOS, JBDSEOJBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, PAULO JOSE LIBARDONI - OAB:11904-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO DA 

PIEVE, para devolução dos autos nº 5600-84.2009.811.0040, Protocolo 

55307, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002846-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO PAULO CHINEZ (RÉU)

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000024-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU BIANCHIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000024-78.2018.8.11.0040 

AUTOR: DIRCEU BIANCHIN RÉU: FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA - ME VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte autora não 

instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os 

respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa 

judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar o recolhimento das 

custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006534-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006534-44.2017.8.11.0040 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA 

LTDA - EPP VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte autora 

não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os 

respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa 

judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar o recolhimento das 

custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003872-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MISAEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000536-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABORES DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida com a informação 

"mudou-se", no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004411-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ANTONIO CARLOT (DEPRECADO)

LILIANE CARLOT (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001921-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDO DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

JOSE VALDEIR PEREIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006086-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para que se manifeste em 05 (cinco), sobre o teor da 

certidão do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005233-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA COMERCIO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acercado teor da certidão do oficial de justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133153 Nr: 6912-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEECL-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998

 Processo:6912-85.2015.811.0040 Código: 133153

Vistos/MV

DEFIRO o pleito de fl.231/233, dessarte, forte no artigo 854 do NCPC, 

determino a penhora virtual dos ativos financeiros da parte 

executada/devedora, assim o fazendo mediante sistema BACENJUD e com 

observância, doravante, dos dizeres do

 Prov. 04/2007/CGJ/MT e demais normatização de regência.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será 

intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente ut § 

2.º do art. 854 do NCPC.

 Conforme o disposto no § 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC, incumbe ao 

executado no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros.

Apresentada manifestação pelo executado faça os autos concluso para 

apreciação. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termos, devendo o valor indisponibilizado ser transferido para 

a conta única do e. TJMT.

 Sem prejuízo do acima exposto, não logrando êxito na determinação 

acima,

INTIME-SE da parte exequente para se manifestar com relação ao 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias. Superado o prazo 

assinalado sem manifestação, remeta os autos ao arquivo provisório, 

mediante baixa no relatório estatístico, lá permanecendo até ulterior e 

expressa manifestação da parte interessada.

Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação das partes e, sendo 

o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA serão intimados pessoalmente acerca dos atos e 

fases judiciais ut leis orgânicas e de regência.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 15 de setembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31939 Nr: 1122-38.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR SCHRADER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B, RUDIMAR ROMMEL 

- OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 CERTIDÃO DE DÉBITO PARA PROTESTO

Apresentante: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Fórum da 

Comarca de Sorriso

Credor/Autora: ADRIANO VALENTE PIRES

CJPJ/CPF: 885.943.271-53

Devedor: ADEMAR SCHRADER

CPF/CNPJ: 411.309.951-00

Endereço: Av. Perimetral Sudoeste, n° 10525 Bairro: Centro

Cidade: Sorriso Estado: Mato Grosso

CEP: 78.890-000

DADOS DO PROCESSO:

 Comarca: Sorriso-MT Vara: 3ª Vara

Número do processo: 1122-38.2006.811.0040 Código: 31939

Valor do débito: 14.355,21 (quatorze mil trezentos e cinquenta e cinco 

reais e vinte e um centavos)

Data da Sentença: 03/03/2016

Data do Trânsito em Julgado: 03/05/2016

Data do Vencimento: contra apresentação

Sorriso-MT, 19 de janeiro de 2018.

__________________________

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55884 Nr: 5868-41.2009.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BBT, ABT, ROZELI BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERCE JAMIL TRAJANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 CERTIDÃO DE DÉBITO PARA PROTESTO

Apresentante: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Fórum da 

Comarca de Sorriso

Credor/Autora: Roseli Brizola

CJPJ/CPF: 016.783.731-17

Devedor: JERCE JAMIL TRAJANO

CPF/CNPJ: 002.104.301-92

Endereço: Rua São Francisco de Assis, n° 953, Bairro: Novos Campos

Cidade: Sorriso Estado: Mato Grosso

CEP: 78.890-000

DADOS DO PROCESSO:

 Comarca: Sorriso-MT Vara: 3ª Vara

Número do processo: 5868-41.2009.811.0040 Código: 55884

Valor do débito: 42.812,65 (quarenta e dois mil oitocentos e doze reais e 

sessenta e cinco centavos)

Data da Sentença: 13/06/2009

Data do Trânsito em Julgado: 24/09/2009

Data do Vencimento: contra apresentação

Sorriso-MT, 19 de janeiro de 2018.

__________________________

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103680 Nr: 6703-87.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DE ARAUJO FERREIRA, 

DINEUSA FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 6703-87.2013.811.0040

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Cooperativa de Livre Admissão de Assoc.Sorriso-Sicredi 

Celeiro do MT

EXECUTADO(A,S): CARLOS ANTONIO DE ARAUJO FERREIRA e DINEUSA 

FERREIRA DE JESUS

CITANDO(A,S): Carlos Antonio de Araujo Ferreira, Cpf: 02851819399 

Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Rua Guaiba, 333, Bairro: Vila Bela, 

Cidade: Sorriso-MT

Dineusa Ferreira de Jesus, Cpf: 00863776124 Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Santa Barbara, 1220, Ktnet, Bairro: Jardim Primavera, 

Cidade: Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 12.587,53

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: No dia 28 de setembro de 2010 o primeiro Executado 

emitiu junto a Exequente uma Cédula de Crédito Bancário, nos termos da lei 

n° 10.931/2004, cujo n° é B00632860-0, contraindo um empréstimo no 

valor de R$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais). A executada DINEUSA 

FERREIRA DE JESUS participou da negociação na qualidade de avalista, 

sendo igualmente responsável pelo adimplemento da cédula em questão. O 

valor da operação foi disponibilizado na conta corrente do primeiro 

Executado, sendo que, como forma de pagamento da referida Cédula de 

Crédito Bancário, as partes ajustaram o seu pagamento em 12(doze) 

parcelas fixas, iguais e sucessivas no valor de R$ 208,30(duzentos e oito 

reais e trinta centavos), cada uma, vencendo a primeira parcela em 

30/10/2010 e ultima em 30/09/2011, parcelas essas que incluem o principal 

e os encargos contratados, ficando autorizado o débito na conta de 

depósitos a vista de titularidade do primeiro Executado, que se 

comprometeu expressamente a manter disponibilidade suficiente para tal. 

Dentre os encargos moratórios, registra-se a pactuarão de multa moratória 

de 2% (dois por cento) sobre o débito total apurado, incluindo o valor 

principal e todos os encargos devidos. Até a presente data não efetuaram 

o pagamento integral da cédula em questão, estando à mesma inadimplida 

e vencida, totalizando o debito, devidamente atualizado até 30 de junho de 

2013, o valor de R$ 10.693,07(dez mil seiscentos e noventa e três reais e 

sete centavos), que acrescido da multa pactuada de 2% (dois por cento) 

no valor de R$ 213,86(duzentos e treze reais e oitenta e seis centavos), 

totaliza o valor de R$ 10.906,93(dez mil novecentos e seis reais e noventa 

e três centavos).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113170 Nr: 4896-95.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NORIVAL GAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4896-95.2014.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: ANTONIO NORIVAL GAIO

PARTE RÉ: CIAO TELECOM S/A

CITANDO(A, S): Ciao Telecom s/a, CNPJ: 04796077000170, brasileiro(a), 

Endereço: Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.645, Edif. Alice M. Samp. 

Ferreira, 4º Andar, Bairro: Brooklin, Cidade: São Paulo-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 35.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O Requerente aderiu a um plano de marketing 

multinivel para ser Empreendedor Independente e consumir serviços 

telefônicos e de internet e indicar outros empreendedores para realizar a 

distribuição de telefonia móvel e celular, internet e tv a cabo. O contrato de 
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adesão firmado era denominado contrato de credenciamento de 

empreendedor independente, efetivado com a demandada no dia 28 de 

junho de 2013 e previa um plano de marketing, com escritório virtual e 

ganho também por meio de divulgação denominado Plano de Marketing 

digital que no caso do Autor corresponderia a um ganho de R$ 200,00 

semanais conforme o Plano de Marketing em anexo. Os serviços 

contratados compreendiam a distribuição de produtos e serviços de 

instalação de acesso fixo, linhas telefônicas móveis, pacote de internet, e 

estaria aguardando para efetivar via satélite o sinal para distribuir 

assinatura de tv a cabo, sendo que o plano previa um consumo, mensal 

obrigatório no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais). O valor mensal 

mencionado acima era referente aos serviços contratados, 

independentemente do valor cobrado e pago na adesão dos mesmos. No 

ato da adesão fora cobrado e acordado o valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), para a efetivação dos serviços contratados, os quais 

gerariam ônus de responsabilidade da Requerida, sendo obrigada a 

bonificar o Requerente por cada individuo indicado que aderisse a 

prestação dos serviços. Tal valor foi pago, conforme consta no sistema 

da própria empresa na data da adesão, tendo recebido um aparelho 

celular, que posteriormente seriam enviados os chips que estavam na 

Anatel para serem cadastrados, fato este que nunca ocorreu. O 

Requerente não somente aderiu o plano como indicou mais 

Empreendedores independentes e gerou um bônus por indicação, 

denominado Bônus de Início Rápido, onde o Requerente recebera, tão 

somente entorno de R$ 1.000,00 (um mil reais) contudo, a até o presente 

não recebera nenhum valor referente aos bônus. Foram indicados através 

do requerente, vários clientes e empreendedores, que fizeram seus 

cadastros e participaram das reuniões exigidas, gerando assim bônus de 

inicio rápido para o mesmo. Segundo o plano de marketing da empresa 

CIAO NETWORK em anexo, mais de 7 gerações de empreendedores, e 

isso gera Bônus de inicio rápido para Requerente muito maior do que os 

R$ 1.000,00(um mil reais), pagos pelo mesmo e que a CIAO NETWORK se 

comprometeu em bonificar. No ato da adesão dos serviços e, conforme 

estabelecido em contrato, a Requerida possuiria um prazo de 120 (cento e 

vinte) dias para a instalação dos serviços contratados e um prazo de 30 

(trinta) dias para que a mesma efetuasse o pagamento do valor 

proporcional ao indivíduo indicado pelo Requerente à contratação dos 

serviços de bônus. Assim, decorridos os prazos solicitados pela 

Requerida o Requerente estabeleceu contato junto à empresa Requerida 

solicitando da mesma um parecer perante a inabilidade em concretizar a 

prestação de serviços contratados, pois nenhum serviço fora instalado. 

Mediante contato realizado via e-mail, a Requerida informou que os bônus 

seriam realizados de modo gradativo, sendo alegada em mesmo contato a 

existência de dados bancários na relação interna, solicitando um prazo 

para o posicionamento do departamento responsável. Posteriormente ao 

esgotamento do prazo solicitado pela Requerida, o Requerente efetivou 

novo contato, pleiteando um respaldo para as solicitações efetuadas, já 

que os serviços contratados não haviam sido consumados. A Requerida 

então informou que diante do fato de que a área responsável, até então, 

não havia realizado a liberação sistêmica para realizar os depósitos dos 

bônus, solicitado a compreensão do mesmo. Ocorre que os procedimentos 

realizados pelo Requerente tiveram inúmeras recorrências, contudo, em 

momento algum a Requerida fora competente para concretizar a prestação 

dos serviços contratados e a restituição dos valores acordados. 

Enfatiza-se que posteriormente a vários contatos realizados a Requerida 

deixou de manifestar-se perante as reclamações e solicitações efetuadas 

pelo Requerente. Como a atividade da empresa requeria o uso do sistema 

disponibilizado denominado, loja virtual, essa passou a ficar fora do 

sistema, não tendo mais o Autor acesso a ela, sendo que apenas 

visualizava um informativo dizendo: ”ESTAMOS EM MANUTENÇÃO.” Em 

decorrência da inobservância da Requerida, em uma tentativa de 

resolução para o conflito amigável, o Requerente efetuou uma notificação 

extrajudicial, conforme comprova o AR em anexo, recebido em 

21/02/2014, constituindo a demandada em mora, mas a Requerida 

novamente continuou inerte as reclamações. O Requerente relata que em 

todos os contatos realizados perante a Requerida solicitando a restituição 

dos valores pagos e monetariamente corrigidos, recebeu informações de 

que sua solicitação fora tida como improcedente, sendo alegado somente 

que não seria efetuada a restituição dos valores, pois que seria efetuado 

o seguimento do contrato, alegações cômicas e inadmissíveis, uma vez 

que, em momento algum fora efetuada a instalação dos serviços 

contratados e nesses momentos o Requerente deixou claro não mais ter 

interesse em continuar com o contratado. Verifica-se a ineficiência da 

parte requerida em atender/concretizar a solicitação de prestação de 

serviço efetuada pela parte autora. Na data de 29 de agosto de 2013, o 

Requerente efetuou uma CIP no PROCON/MT, onde buscou seus direitos, 

mas sem resposta da Requerida. Ocorre que por ter indicado um numero 

significativo de pessoas, realizado reuniões e eventos, foi através de 

familiares e amigos do Autor que efetivaram a adesão ao plano, pois além 

da Empresa não cumprir com o prometido ainda causou-lhe inúmeros 

constrangimentos e aborrecimentos, pois as pessoas cobravam um 

posicionamento do autor pela adesão a empresa. Assim a empresa ainda 

pôs em descredito a palavra do Autor, causando-lhes inúmeros prejuízos 

de ordem moral e emocional. Assim, frente a inercia do demandado e do 

prejuízo financeiro, moral e emocional que causou ao Autor deve ser 

condenada para devolver o valor investido que não resultou em nenhum 

prestação efetiva de serviço, bem como efetuar os pagamentos dos 

valores do plano de marketing prometido pela Requerida no momento inicial 

do contrato, bem como dano moral em relação a toda a situação vexatória 

sofrida pelo Autor.

DESPACHO: Visto em Correição Judicial/CJ. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL aviada por ANTONIO NORIVAL GAIO, 

qualificado nos autos, em desfavor de CIAO TELECOM S/A, também 

qualificada. Em síntese, a parte autora alega que aderiu a um plano de 

marketing fornecido pela parte requerida, efetivando com esta um contrato 

de redenciamento de empreendedor independente o qual previa a 

distribuição de produtos e serviços de telemarketing pela requerente a 

outros empreendedores para a suscetível distribuição dos produtos 

oferecidos, rendendo-lhe determinado lucro semanal prometido pela 

requerida. Porém, as expectativas da parte autora restaram frustradas ao 

oferecer os produtos e serviços e a requerida não os fornecê-los 

tampouco prestar assistência ou esclarecimento, portando vem pugnando 

pela tutela jurisdicional específica e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária. Da citação 

eletrônica. Dessarte, em análise aos autos, verifico que a parte autora 

requer seja a requerida citada via e-mail, conforme Lei nº. 11.419, que 

alterou o Código de Processo Civil e previu a hipótese de citação 

eletrônica. Contudo, deve-se observar que tal hipótese é válida somente 

às empresas cadastradas no Poder Judiciário, que possuem acesso aos 

atos processuais de seus interesses, conforme dispõe a lei supracitada e 

tendo em vista que a hipótese de citação por meio eletrônico também está 

prevista na Lei nº. 13.105, de 16 de Março de 2015, o Novo CPC, que 

entrará em vigência somente no mês de março de 2016, tal pedido não 

mostra-se adequado para a efetivação da citação da empresa ré. Da 

citação por edital. DETERMINO a busca do endereço da parte requerida 

através dos sistemas INFOJUD/BACENJUD, bem como os demais 

convênios existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal 

Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentem endereço para localização da parte 

requerida. Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as 

providências obstadas pela sua não localização. Caso infrutíferas as 

buscas ou negativa a citação/intimação no endereço indicado, determino a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 231ss do CPC. Com derradeira certificação do decurso de prazo da 

parte requerida para apresentação de defesa, doravante, para patrocinar 

os interesses e defesa do(a/s réu(ré), forte no primado constitucional dos 

incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e corolários normativos 

infraconstitucionais, para a função de CURADOR ESPECIAL nomeio o(a) 

ilustre advogado(a) ISIS SUERLEY PERNOMIAN, representante do Núcleo 

de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrita na OAB/MT 

7.534, o(a) qual desempenhará tal múnus público segundo a fé do seu 

grau acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22ss do 

Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca desta nomeação e/ou 

intimação para manifestação no prazo legal, intime pessoalmente o (a) 

curador (a) especial em referência e, para as demais intimações 

vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática do DJE (art. 

237, CPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de incapaz, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Publique esta decisão uma vez no DJE para 

intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis orgânicas de 

regência. Desta feita, renovo vista à parte exequente para que se 
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manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à 

conclusão. ANDERSON CANDIOTTO. Juiz de Direito.

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115937 Nr: 7050-86.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIX SEMENTES LTDA (ATUAL 

DENOMINAÇÃO BIOMATRIX SEMENTES), PLENA INSUMOS E 

REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ HENRIQUE - 

OAB:122.925/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7050-86.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: PEDRO SECCHI

PARTE RÉ: HELIX SEMENTES LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO BIOMATRIX 

SEMENTES) e PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

CITANDO(A, S): Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda, CNPJ: 

11351580000188, brasileiro(a), Endereço: Av. Perimetral Sudeste, 11711, 

Bairro: Centro, Cidade: Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/09/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 263.435,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O embargante, como se demostra pelos documentos 

inclusos, pagou/quitou a CPR número 001 de 1.770.000(um milhão 

setecentos e setenta mil) kg de milho com vencimento em 30/07/2013, junto 

à empresa PLENA INSUMOS conforme declaração. Indubitavelmente, na 

eventualidade de sucumbência, terá o embargante, direito regressivo 

contra o implicado, para ressarcir-se de seus prejuízos. É bem verdade 

que o executado, ora Embargante, emitiu Cédula de Produto Rural (CPR) 

para a Embargada, onde se comprometeu a entregar, em até 30/07/2013, a 

quantidade de 1.770.000 kg de milho a granel, conforme caracterizado na 

Cédula Agrária. Em razão de problemas de ordem climática não foi 

possível ao embargante cumprir com a obrigação. Antes da colheita, havia 

presunção da quantidade de milho colhida na área plantada. No entanto, 

não pode o Embargante assumir um risco que esta fora de seus controles, 

ou seja, através de uma força maior.

 DESPACHO: Visto/MD. Trata-se de feito aguardando citação e/ou 

intimação da parte requerida acerca de determinação derradeira em razão 

da ausência de sua localização. Assim, face a imprescindibilidade da 

triangularização processual, pautado no princípio do impulso oficial, 

DETERMINO a busca do endereço da parte requerida através dos 

sistemas BACENJUD/INFOJUD, bem como os demais convênios existentes 

no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal Regional Eleitoral/MT; 

JUCEMAT; DETRAN/MT; ÁGUAS DE SORRISO e ENERGISA), para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresentem endereço para localização da parte 

requerida. Localizado o endereço, proceda o(a) gestor(a) com as 

providências obstadas pela sua não localização. Caso, infrutíferas as 

buscas ou negativa a citação/intimação no endereço indicado, determino a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 256 ss do NCPC. Do Curador Especial. Com derradeira certificação 

do decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s réu(ré), forte no 

primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 

ESPECIAL nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – 

UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público 

segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da disposição estanque 

no artigo 22ss do Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca 

desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime 

pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as demais 

intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática 

do DJE (art. 273, NCPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de 

incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Publique esta decisão uma vez 

no DJE para intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis 

orgânicas de regência. Desta feita, renovo vista à parte exequente para 

que se manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à 

conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 14 de junho de 2017. ANDERSON CANDIOTTO. 

Juiz de Direito

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90209 Nr: 1840-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDNDS, JPDNDS, EVANEURA ARAUJO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1840-25.2012.811.0040

 ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: I. do N. de S.

J. P. do N. de S.

 EVANEURA ARAUJO DO NASCIMENTO

PARTE REQUERIDA: ADRIANO CALIXTO DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Adriano Calixto de Souza Filiação: Raimundo Ferreira de 

Souza e Maria das Dores Calixto Silva, brasileiro(a), , bitoleiro, Endereço: 

Rua Belém, Nº 3158, Bairro: Jardim Oriente Independente, Cidade: 

Altamira-PA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 4.800,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Pelo MM. Juiz, de Direito, foi deliberado: “Homologo, para que 

produza os devidos legais efeitos o acordo celebrado pelas partes nesta 

audiência e no petitório de fls. 26/27, por consequência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o presente feito, com 

resolução de mérito, fazendo-o em consonância com o parecer ministerial 

e com fulcro no artigo 269, III do CPC. Custas e honorários advocatícios na 

forma do artigo 26, §2º, do CPC, ficando a exigibilidade de tais verbas, 

condicionada ao disposto no artigo 12 da LAJ. Expeça-se o necessário. 
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Publicada em audiência, dou os presentes por intimados. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. cumpra-se” Nada mais havendo a consignar foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Jorge Iafelice 

dos Santos. Juiz de Direito.

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96189 Nr: 8121-94.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON DOURADO DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8121-94.2012.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PARTE RÉ: ALYSSON DOURADO DE LUCENA

CITANDO(A, S): Alysson Dourado de Lucena, Cpf: 60285838393, Rg: 

28820430-1 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Tangará, N° 730, 

Bairro: Setor Industrial, Cidade: Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/11/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 1.421,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente é credora do requerido, no valor de R$ 

1.421,00(um mil quatrocentos e vinte e um reais), relativos aos cheques. 

Apresentado para o regular pagamento, o cheque foi devolvido pelo 

sacado pelos motivos das alíneas 11 e 12, haja vista, que o requerido não 

tinha em sua conta bancária saldo suficiente, para honrar o pagamento do 

titulo de crédito acima identificado. O saldo devedor atual do requerido, 

para com a requerente, corrigindo-se devidamente os valores dos títulos, 

desde a sua ultima apresentação para pagamento, acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% ao mês, conforme 

planilha perfaz o valor de R$ 1.847,21(um mil oitocentos e quarenta e sete 

reais e vinte e um centavo), estando assim, demostrado o valor do dano 

causado. Após inúmeras tentativas de se chegar a um acordo, todas 

foram infrutíferas, mesmo porque, o requerido em todas as oportunidades 

permaneceu inerte, não demostrando animus em quitar o titulo. Diante de 

tal omissão, e sem mais nenhuma alternativa possível, em receber 

extrajudicialmente o valor dos títulos de crédito, vem a requerente pleitear 

a tutela jurídica estatal para que seja resolvida esta divergência nos 

moldes do nosso ordenamento jurídico.

DESPACHO: Visto/VD. Determino a expedição de ofício ao INSS, bem como 

ao Ministério do Trabalho e Emprego, para fornecer informações acerca 

da existência de vinculo empregatício com alguma pessoa física ou 

jurídica, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de resposta negativa ao oficio 

supracitado, não sendo possível a localização do requerido, DETERMINO a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 256ss do CPC. Com derradeira certificação do decurso de prazo da 

parte requerida para apresentação de defesa, doravante, para patrocinar 

os interesses e defesa do(a/s) réu(ré/s), forte no primado constitucional 

dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e corolários normativos 

infraconstitucionais, para a função de CURADOR ESPECIAL, nomeio o(a) 

ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, representante do 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrito na 

OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público segundo a fé do 

seu grau acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22ss do 

Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca desta nomeação e/ou 

intimação para manifestação no prazo legal, intime pessoalmente o (a) 

curador(a) especial em referência e, para as demais intimações 

vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática do DJE (art. 

273, NCPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de incapaz, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Desta feita, renovo vista à parte requerente 

para que se manifeste pelo prazo de 5 (cinco) dias e, decorrido o 

quinquídio, à conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 17 de Abril de 2017. Anderson Candiotto. Juiz de 

Direito

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102126 Nr: 5062-64.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO R DE BARROS ME, ANSELMO 

RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5062-64.2013.811.0040

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

PARTE RÉ: ANSELMO R DE BARROS ME e ANSELMO RODRIGUES DE 

BARROS

CITANDO(A, S): Anselmo Rodrigues de Barros, Cpf: 45195749949 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), técnico em enfermagem, Endereço: Rua 

Antônio Matoso, Nº 65, Bairro: Residencial Mata do Jacinto, Cidade: Campo 

Grande-MS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/07/2013

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte credora 

consistente no pagamento do débito R$12.329,37. No mesmo prazo, 

poderá a parte ré interpor embargos, que se processarão nos mesmos 

autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do 

mandado monitório.

RESUMO DA INICIAL: O requerente firmou com a parte requerida Cédula de 

Crédito Bancário-Abertura de Limite de Crédito Rotativo n° B20330121-6, 

onde a Cooperativa disponibilizou um limite de crédito em seu favor no 

valor de R$ 8.500,00(oito mil e quinhentos reais). Ocorre que, a parte 

requerida não adimpliu com as obrigações pactuadas, gerando assim, um 

crédito em favor da instituição financeira na importância de R$ 

12.329,37(doze mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e sete 

centavos), conforme planilha atualizada em 03/05/2013.

 DESPACHO: Visto/MV. Considerando que as tentativas para localização 
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da parte requerida restaram infrutíferas, face a imprescindibilidade da 

triangularização processual e pautado no princípio do impulso oficial, 

DETERMINO a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante 

EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do 

prazo legal para expressa manifestação, observando na espécie o 

regramento do artigo 256ss do CPC. Com derradeira certificação do 

decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s) réu(ré/s), forte 

no primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 

ESPECIAL, nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE 

CEOLIN, representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de 

Sorriso – UNIC, inscrito na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal 

múnus público segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da 

disposição estanque no artigo 22ss do Estatuto e Código de Ética da 

honrada OAB. Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação 

no prazo legal, intime pessoalmente o (a) curador(a) especial em 

referência e, para as demais intimações vindouras, utilize o(a) diligente 

gestor(a) judicial da sistemática do DJE (art. 273, CPC cc CNGC/MT). Após, 

se houver interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Desta 

feita, renovo vista à parte requerente para que se manifeste pelo prazo de 

5 (cinco) dias e, decorrido o quinquídio, à conclusão. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário. Sorriso/MT, 13 de setembro de 

2017. ANDERSON CANDIOTTO. Juiz de Direito.

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 133153 Nr: 6912-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRÃOS ARMAZENADORA DE GRÃOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da parte autora, 

via DJE, de que a tentativa de penhora via sistema BACENJUD resultou 

infrutífera, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139637 Nr: 10479-27.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PAULO NECKEL DA SILVA, DIONI 

SANTIAGO TAVARES MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10479-27.2015.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA

PARTE RÉ: JEAN PAULO NECKEL DA SILVA e DIONI SANTIAGO TAVARES 

MEIRA

CITANDO(A, S): Jean Paulo Neckel da Silva, Cpf: 00431645108, Rg: 

77414029 SESP PR Filiação: Arvelino Lemos da Silva e Doroti Neckel da 

Silva, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Endereço: Rua Celeste, 1137, 

Bairro: Bela Vista, Cidade: Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 2.527,35

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente adquiriu do primeiro requerido, o 

equivalente a 50% do ponto comercial denominado Cipó Bebidas, contendo 

sessenta caixas de vasilhame de 600 ml cada, dois freezer, doze jogos de 

mesas. Dez térmicas, vinte e cinco caixas de vasilhame em litrão, uma 

câmara fria, pelo valor de R$ 30.000,00(vinte mil reais) pagos a vista na 

data da assinatura do contrato, conforme comprovante bancário e 

clausula primeira e quarta do contrato de compra e venda em anexo. O 

referido ponto comercial foi adquirido pela requerente por meio de contrato 

particular de compra e venda com primeiro requerido, celebrado em 21 de 

novembro de 2012, no qual se firmou expressamente na clausula terceira, 

que a autora tomaria posse do imóvel imediatamente, ou seja, no ato da 

assinatura do referido contrato, passando a ser responsável civil e 

criminalmente por quaisquer atos posteriores. Acontece que logo que a 

autora se estabeleceu no local, o objeto do contrato lhe foi simplesmente 

tomado pelo segundo réu, que aduziu ser proprietário do imóvel, e a autora 

foi obrigada a desocupar o local do ponto em novembro de 2013, pois 

segundo requerido exigiu a devolução do imóvel. Assim, o negócio 

realizado entre a autora e o primeiro requerido restou totalmente inválido e 

prejudicado, pois vendeu a requerida um bem do qual não era proprietário, 

aproveitando-se da inocência da autora.

 DESPACHO: Vistos. 1)Defiro a citação por edital do requerido Jean Paulo. 

Expeça-se o necessário. 2) Em caso de inércia, nomeio desde já a DPE 

como curadora especial, intimando-se para apresentação de defesa. 

3)Após, intime-se a autora para prosseguimento. Cumpra-se.

 Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142133 Nr: 11725-58.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SEM, SEM, SIMONE EVANGELISTA PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLONGOU SOUZA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 11725-58.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

S.E.M

S.E.M

SIMONE EVANGELISTA PEREIRA GUIMARÃES

PARTE RÉ/DEVEDORA: CHARLONGOU SOUZA MENDES

CITANDO(A, S): Charlongou Souza Mendes, Cpf: 60370521153, Rg: 

123700-4 SSP MT Filiação: Jose Sousa Lima e de Maria da Virgens Sousa, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Barbosa de Oliveira, 246, Bairro: Vima 

Gusmão, Cidade: Zé Doca-MA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 4.221,53, provar que o 
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fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

528, §2°).

 Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142135 Nr: 11726-43.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SEM, SEM, SIMONE EVANGELISTA PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLONGOU SOUZA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 11725-58.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

S.E.M

S.E.M

SIMONE EVANGELISTA PEREIRA GUIMARÃES

PARTE RÉ/DEVEDORA: CHARLONGOU SOUZA MENDES

CITANDO(A, S): Charlongou Souza Mendes, Cpf: 60370521153, Rg: 

123700-4 SSP MT Filiação: Jose Sousa Lima e de Maria da Virgens Sousa, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Barbosa de Oliveira, 246, Bairro: Vima 

Gusmão, Cidade: Zé Doca-MA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 4.221,53, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

528, §2°).

 Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143414 Nr: 479-31.2016.811.0040

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALTAIR LAZAROTTO, JONATHAN LAZAROTTO, 

ANTONIO AIRTON LAZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 

ASSENTAMENTO ESTRELA DA MANHÃ DE SORRISO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 479-31.2016.811.0040

 ESPÉCIE: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: JOSÉ ALTAIR LAZAROTTO e JONATHAN LAZAROTTO 

e ANTONIO AIRTON LAZAROTTO

PARTE RÉ: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO 

ESTRELA DA MANHÃ DE SORRISO-MT

CITANDO(A, S): Associação dos Moradores do Assentamento Estrela da 

Manhã de Sorriso-mt, brasileiro(a), Endereço: Rua Elias, 22, Bairro: 

Fraternidade, Cidade: Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/01/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 24.986.088,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Sorriso, cidade pacata de povo ordeiro e 

trabalhador, teve a paz social conturbada diante de invasões de terrenos 

urbanos, e de propriedades rurais, por diversos grupos organizados para 

prática desses crimes, o que levou a criação da comissão de assuntos 

fundiários de âmbito municipal, pela diretoria do fórum, para a apuração 

das constantes invasões criminosas. Assim, com base nestas 

informações, e ainda, ante as várias demandas possessórias, já em 

tramitação perante o Juízo, havendo a necessidade imperiosa de se fazer 

a conexão dos processos, por ser idêntica a causa de pedir, invasões de 

propriedade por grupos criminosos organizados com denominação de sem 

terras. Ante a séria suspeita de tratar-se do mesmo grupo de “sem 

terras”, que molestaram a posse mansa e pacífica da propriedade rural da 

família BEDIM, que faz divisa nos fundos da propriedade rural dos autores, 

cuja ameaça foi prontamente repelida através de manado proibitivo, 

expedido nos autos mencionados, código 132943, em tramitação na 3° 

vara civil. Consignando também que a família DAROIT possui uma 

propriedade rural denomina Fazenda Poranga que também faz divisa, na 

frente, com a propriedade dos autores, cuja posse mansa e pacífica, 

também foi molestada mediante ameaça de invasão, a qual também foi 

combatida através do mandado proibitivo, expedido inaudita altera parte. 

Para finalizar, nesse ponto, lembramos que a propriedade rural dos 

autores, Fazenda Sossego, localiza-se em frente à propriedade rural, 

denominada de Vavi/Frare de propriedade do Sr. Eular Pedro Frare, a qual 

já foi invadida por pessoas que se denominavam sem terras, sendo que 

essas pessoas constantemente adentram a propriedade dos autores, 

para a prática criminosa de caça, danificando a plantação de soja. Ante a 

toda essa situação preocupantemente, que tem tirado a paz e o sossego 

não só dos autores, mas também de outros proprietários rurais, e porque 

não, também dos moradores pacatos de Sorriso.

DESPACHO: Vistos/MD. Considerando que as tentativas para localização 

da parte requerida restaram infrutíferas, face a imprescindibilidade da 

triangularização processual e pautado no princípio do impulso oficial, 

DETERMINO a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante 

EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do 

prazo legal para expressa manifestação, observando na espécie o 

regramento do artigo 256ss do CPC. Com derradeira certificação do 

decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s) réu(ré/s), forte 

no primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 

ESPECIAL, nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE 

CEOLIN, representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de 

Sorriso – UNIC, inscrito na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal 

múnus público segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da 

disposição estanque no artigo 22ss do Estatuto e Código de Ética da 

honrada OAB. Acerca desta nomeação e/ou intimação para manifestação 

no prazo legal, intime pessoalmente o (a) curador(a) especial em 

referência e, para as demais intimações vindouras, utilize o(a) diligente 

gestor(a) judicial da sistemática do DJE (art. 273, CPC cc CNGC/MT). Após, 

se houver interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Desta 

feita, renovo vista à parte requerente para que se manifeste pelo prazo de 

05 (cinco) dias e, decorrido o quinquídio, à conclusão. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário. Sorriso/MT, 07 de junho de 

2017. ANDERSON CANDIOTTO. Juiz de Direito.

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.
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 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83011 Nr: 1965-27.2011.811.0040

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ACPNDS, EGRPNDS, YIPNDS, ANA ZÉLIA PRATES DA SILVA, 

RFDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON NOGUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA - 

OAB:16.886/MT, WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI - 

OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301

 CERTIDÃO DE DÉBITO PARA PROTESTO

Apresentante: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Fórum da 

Comarca de Sorriso

Credor/Autora: ANA ZELIA PRATES DA SILVA

CJPJ/CPF: 031.351.991-93

Devedor: CLEITON NOGUEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 006.210.961-80

Endereço: Rua Alegria, s/n Bairro: Boa Esperança

Cidade: Sorriso Estado: Mato Grosso

CEP: 78.890-000

DADOS DO PROCESSO:

 Comarca: Sorriso-MT Vara: 3ª Vara

Número do processo: 1965-27.2011.811.0040 Código: 83011

Valor do débito: 40.940,20 (quarenta mil novecentos e quarenta reais e 

vinte centavos)

Data da Sentença: 05/11/2015

Data do Trânsito em Julgado: 29/01/2016

Data do Vencimento: contra apresentação

Sorriso-MT, 23 de janeiro de 2018.

__________________________

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84756 Nr: 4032-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1334, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - 

OAB:14.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDA LEMOS FERNANDES - OAB:18480/B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, da r. sentença a seguir transcrita: VISTOS. Entre um ato e 

outro, e após o regular trâmite processual, as partes apresentaram 

petição conjunta de acordo, pugnando por sua homologação judicial, bem 

como pela extinção do feito com renúncia ao prazo recursal.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em consequência julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de 

gratuidade judiciária à requerida Kátia Elisa, diante do montante do 

patrimônio do casal e dos bens que lhes foram atribuídos na partilha, os 

quais somam R$ 335.825,58 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e 

vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Custas remanescentes na 

forma do art. 90, § 2º e § 3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se."

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90209 Nr: 1840-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDNDS, JPDNDS, EVANEURA ARAUJO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CALIXTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1840-25.2012.811.0040

 ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: INGRID DO NASCIMENTO DE SOUZA e JOAO PEDRO DO 

NASCIMENTO DE SOUZA e EVANEURA ARAUJO DO NASCIMENTO

PARTE RÉ: ADRIANO CALIXTO DE SOUZA

CITANDO(A, S): Adriano Calixto de Souza Filiação: Raimundo Ferreira de 

Souza e Maria das Dores Calixto Silva, brasileiro(a), , bitoleiro, Endereço: 

Rua Belém, Nº 3158, Bairro: Jardim Oriente Independente, Cidade: 

Altamira-PA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 4.800,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Conforme faz prova as cópias das certidões de 

nascimentos, os autores são filhos do réu. Ingrid do Nascimento de Souza, 

nascida em 12 de fevereiro de 2007, conta com cinco anos de idade e 

João Pedro do Nascimento, nascido em 16 de março de 2009, está com 

três anos de idade. As crianças são fruto de relacionamento amoroso 

mantido pelos seus genitores por aproximadamente cinco anos. Com o fim 

do relacionamento, ocorrido há um ano, os autores passaram a viver 

exclusivamente na companhia da mãe. Desde então, é a genitora quem 

sustenta os requerentes.

DESPACHO: Visto/KP. Defiro a expedição de Carta Precatória a Comarca 

de Altamira/PA, para que o executado seja intimado do teor da sentença 

de fl. 46 no endereço informado à fl. 79. Determino que a Gestora Judicial 

requeira devolução da missiva de fl. 81 devidamente cumprido. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário. Sorriso/MT, 18 de agosto de 

2017. ANDERSON CANDIOTTO. Juiz de Direito.

 Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 24 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96095 Nr: 8022-27.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA ELISA FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE SAVIO DE ARRUDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1334, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - 

OAB:14.229/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Requerida, via DJE, da r. sentença a seguir transcrita: "VISTOS. Entre um 

ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes apresentaram 

petição conjunta de acordo, pugnando por sua homologação judicial, bem 

como pela extinção do feito com renúncia ao prazo recursal. Pois bem. A 

causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem 

transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente 

pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, 

a homologação da avença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em consequência julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas na forma do art. 90, § 

2º e § 3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113266 Nr: 4970-52.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR VIEIRA SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4970-52.2014.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: LEOMAR VIEIRA SERPA

PARTE RÉ: CIAO TELECOM S/A

CITANDO(A, S): Ciao Telecom s/a, CNPJ: 04796077000170, brasileiro(a), 

Endereço: Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.645, Edif. Alice M. Samp. 

Ferreira, 4º Andar, Bairro: Brooklin, Cidade: São Paulo-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 13.500,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O Requerente aderiu a um plano de marketing 

multinivel para ser Empreendedor Independente e consumir serviços 

telefônicos e de internet e indicar outros empreendedores para realizar a 

distribuição de telefonia móvel e celular, internet e tv a cabo. O contrato de 

adesão firmado era denominado contrato de credenciamento de 

empreendedor independente, efetivado com a demandada no dia 5 de julho 

de 2013 e previa um plano de marketing, com escritório virtual e ganho 

também por meio de divulgação denominado Plano de Marketing digital que 

no caso do Autor corresponderia a um ganho de R$ 200,00 semanais 

conforme o Plano de Marketing em anexo. Os serviços contratados 

compreendiam a distribuição de produtos e serviços de instalação de 

acesso fixo, linhas telefônicas móveis, pacote de internet, e estaria 

aguardando para efetivar via satélite o sinal para distribuir assinatura de tv 

a cabo, sendo que o plano previa um consumo, mensal obrigatório no valor 

mensal de R$ 200,00 (duzentos reais). O valor mensal mencionado acima 

era referente aos serviços contratados, independentemente do valor 

cobrado e pago na adesão dos mesmos. No ato da adesão fora cobrado e 

acordado o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para a 

efetivação dos serviços contratados, os quais gerariam ônus de 

responsabilidade da Requerida, sendo obrigada a bonificar o Requerente 

por cada individuo indicado que aderisse a prestação dos serviços. Tal 

valor foi pago, conforme consta no sistema da própria empresa na data da 

adesão, tendo recebido um aparelho celular, que posteriormente seriam 

enviados os chips que estavam na Anatel para serem cadastrados, fato 

este que nunca ocorreu. O Requerente não somente aderiu o plano como 

indicou Empreendedores independentes e gerou um bônus por indicação, 

denominado Bônus de Início Rápido, onde o Requerente receberia os 

valores de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), devido mediante as 

indicações das pessoas de início, que fizeram seus cadastros e 

participaram das reuniões exigidas, gerando assim bônus de início rápido 

para o mesmo. Segundo o plano de marketing da empresa CIAO NETWORK 

em anexo, mais de 7 gerações de empreendedores, e isso gera um Bônus 

de Início Rápido para o Requerente muito maior do que os R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), pagos pelo mesmo e que a CIAO NETWORK 

se comprometeu em bonificar. No ato da adesão dos serviços e, conforme 

estabelecido em contrato, a Requerida possuiria um prazo de 120 (cento e 

vinte) dias para a instalação dos serviços contratados e um prazo de 30 

(trinta) dias para que a mesma efetuasse o pagamento do valor 

proporcional ao indivíduo indicado pelo Requerente à contratação dos 

serviços de bônus. Assim, decorridos os prazos solicitados pela 

Requerida o Requerente estabeleceu contato junto à empresa Requerida 

solicitando da mesma um parecer perante a inabilidade em concretizar a 

prestação de serviços contratados, pois nenhum serviço fora instalado e 

nem disponibilizado. Mediante contato realizado via e-mail, a Requerida 

informou que os bônus seriam realizados de modo gradativo, sendo 

alegado em mesmo contato a existência de dados bancários na relação 

interna, solicitando um prazo de 7 (sete) dias para o posicionamento do 

departamento responsável, para efetivar o pagamento. Posteriormente ao 

esgotamento do prazo solicitado pela Requerida, o Requerente efetivou 

novo contato, pleiteando um respaldo para as solicitações efetuadas, já 

que os serviços contratados não haviam sido consumados. A Requerida 

então informou que diante do fato de que a área responsável, até então, 

não havia realizado a liberação sistêmica para realizar os depósitos dos 

bônus, solicitado a compreensão do mesmo, tudo isso via email e contatos 

telefônicos por parte do Autor, porque a Requerida não respondia nem 

dava satisfação alguma ao mesmo. Ocorre que os procedimentos 

realizados pelo Requerente tiveram inúmeras recorrências, contudo, em 

momento algum a Requerida fora competente para concretizar a prestação 

dos serviços contratados ou a restituição dos valores acordados. Além 

disso, no período em questão alterou inúmeras vezes o tal Plano de 

Marketing, unilateralmente, sempre criando novas formas e outras formas 

de bonificação, ignorando os contratos firmados, sem contudo, nunca ter 

colocado a disposição dos Empreendedores o serviço de telefonia 

aderido, ou qualquer sinal de internet ou tv a cabo prometido. Enfatiza-se 

que posteriormente a vários contatos realizados a Requerida deixou de 

manifestar-se perante as reclamações e solicitações efetuadas pelo 

Requerente para restituição do valor investido, posto que não fora 

colocado a disposição o serviço. Como a atividade da empresa requeria o 

uso do sistema disponibilizado denominado, loja virtual, essa passou a 

ficar fora do sistema, não tendo mais o Autor acesso ao sistema, sendo 

que apenas visualizava um informativo dizendo: ”ESTAMOS EM 

MANUTENÇÃO.” Em decorrência da inobservância da Requerida, em uma 

tentativa de resolução para o conflito amigável, o Requerente efetuou uma 

notificação extrajudicial, conforme comprova o AR em anexo, recebido em 

21/02/2014, constituindo a demandada em mora, mas a Requerida 

novamente continuou inerte as reclamações. O Requerente relata que em 

todos os contatos realizados perante a Requerida solicitando a restituição 

dos valores pagos e monetariamente corrigidos, recebeu informações de 

que sua solicitação fora tida como improcedente, sendo alegado somente 

que não seria efetuada a restituição dos valores, pois que seria efetuado 

o seguimento do contrato, alegações cômicas e inadmissíveis, uma vez 

que, em momento algum fora efetuada a instalação dos serviços 

contratados e nesses momentos o Requerente deixou claro não mais ter 

interesse em continuar com o contratado. Verifica-se a ineficiência da 

parte requerida em atender/concretizar a solicitação de prestação de 

serviço efetuada pela parte autora. Na data de 3 de junho de 2014, o 

Requerente efetuou uma CIP no PROCON/MT, onde buscou seus direitos, 

mas até a presente data não obteve nenhuma resposta por parte da 

Requerida. Ocorre, que por ter indicado um numero significativo de 

pessoas, realizado reuniões e eventos, foi através de familiares e amigos 

do Autor que efetivaram a adesão ao plano, pois além da Empresa não 
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cumprir com o prometido ainda causou-lhe inúmeros constrangimentos e 

aborrecimentos, pois as pessoas cobravam um posicionamento do autor 

pela adesão à empresa. Assim a empresa ainda pôs em descredito a 

palavra do Autor, causando-lhes inúmeros prejuízos de ordem moral e 

emocional. nAssim, frente a inercia do demandado e do prejuízo 

financeiro, moral e emocional que causou ao Autor deve ser condenada 

para devolver o valor investido que não resultou em nenhum prestação 

efetiva de serviço, bem como efetuar os pagamentos dos valores do plano 

de marketing prometido pela Requerida no momento inicial do contrato, bem 

como dano moral em relação a toda a situação vexatória sofrida pelo 

Autor.

 DESPACHO: Visto em Correição Judicial/CJ. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL aviada por LEOMAR VIEIRA SERPA, 

qualificado nos autos, em desfavor de CIAO TELECOM S/A, também 

qualificada. Em síntese, a parte autora alega que aderiu a um plano de 

marketing fornecido pela parte requerida, efetivando com esta um contrato 

de credenciamento de empreendedor independente o qual previa a 

distribuição de produtos e serviços de telemarketing pela requerente a 

outros empreendedores para a suscetível distribuição dos produtos 

oferecidos, rendendo-lhe determinado lucro semanal prometido pela 

requerida. Porém, as expectativas da parte autora restaram frustradas ao 

oferecer os produtos e serviços e a requerida não os fornecê-los 

tampouco prestar assistência ou esclarecimento, portando vem pugnando 

pela tutela jurisdicional específica e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária. Da citação 

eletrônica. Dessarte, em análise aos autos, verifico que a parte autora 

requer seja a requerida citada via e-mail, conforme Lei nº. 11.419, que 

alterou o Código de Processo Civil e previu a hipótese de citação 

eletrônica. Contudo, deve-se observar que tal hipótese é válida somente 

às empresas cadastradas no Poder Judiciário, que possuem acesso aos 

atos processuais de seus interesses, conforme dispõe a lei supracitada e 

tendo em vista que a hipótese de citação por meio eletrônico também está 

prevista na Lei nº. 13.105, de 16 de Março de 2015, o Novo CPC, que 

entrará em vigência somente no mês de março de 2016, tal pedido não 

mostra-se adequado para a efetivação da citação da empresa ré. Da 

citação por edital. DETERMINO a busca do endereço da parte requerida 

através dos sistemas INFOJUD/BACENJUD, bem como os demais 

convênios existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal 

Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentem endereço para localização da parte 

requerida. Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as 

providências obstadas pela sua não localização. Caso infrutíferas as 

buscas ou negativa a citação/intimação no endereço indicado, determino a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 231ss do CPC. Com derradeira certificação do decurso de prazo da 

parte requerida para apresentação de defesa, doravante, para patrocinar 

os interesses e defesa do(a/s réu(ré), forte no primado constitucional dos 

incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e corolários normativos 

infraconstitucionais, para a função de CURADOR ESPECIAL nomeio o(a) 

ilustre advogado(a) ISIS SUERLEY PERNOMIAN, representante do Núcleo 

de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrita na OAB/MT 

7.534, o(a) qual desempenhará tal múnus público segundo a fé do seu 

grau acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22ss do 

Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca desta nomeação e/ou 

intimação para manifestação no prazo legal, intime pessoalmente o (a) 

curador (a) especial em referência e, para as demais intimações 

vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática do DJE (art. 

237, CPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de incapaz, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Publique esta decisão uma vez no DJE para 

intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis orgânicas de 

regência. Desta feita, renovo vista à parte exequente para que se 

manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à 

conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 23 de outubro de 2015. ANDERSON CANDIOTTO. 

Juiz de Direito.

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 25 de janeiro de 2018.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95185 Nr: 7014-15.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS ALFREDO KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18.071-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

requerida, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar conta 

bancária para transferência do valor depositado em Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29634 Nr: 4066-47.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES 

FERRONATO, HENRIQUE ADOLFO FERRONATO, DIVA FRANCISCA 

FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa. Entre um ato e outro, as 

partes litigantes se compuseram em âmbito extrajudicial, pugnando pela 

homologação do pacto e pela extinção do presente feito.

 Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, face ao pagamento da 

obrigação pactuada, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, 

observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do 

NCPC.

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das 

partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 

recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Providencie a baixa das penhoras realizadas no curso do processo. 

OFICIE-SE aos CRI´s competentes para proceder à baixa dos gravames, 

bem como aos órgãos de proteção ao crédito para a exclusão dos nomes 

dos executados, conforme pactuado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146538 Nr: 2240-97.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO FERNANDO MAMEDE CAMARGO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS 

DO AMAPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 
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SANTOS - OAB:12.574, RENATO JOSE CURY - OAB:154351, RICARDO 

GONÇALVES SANTOS - OAB:104.349 SP

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92642 Nr: 4279-09.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 VISTOS.

Trata-se de Ação Indenização decorrente de acidente de trânsito, movida 

por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA em desfavor de LUIZ CARLOS ALVES, 

pelos fatos e fundamentos narrados na inicial.

Em decisão de fls. 171 foi saneado o feito e determinada a realização de 

prova pericial, restando consignado que a necessidade de produção de 

prova testemunhal seria analisada oportunamente.

O laudo pericial foi juntado às fls. 193/198, tendo as partes se manifestado 

às fls. 203/204 e 208/209.

Pois bem.

Considerando a alegação da defesa de culpa exclusiva da vítima, e tendo 

ambas as partes pleiteado pela produção de prova testemunhal, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data de 24 de abril de 2018, às 

13:30 horas.

Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

testemunhas já arroladas (fls. 22 e 128) para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal.

Consigno que as partes deverão comparecer para prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC. 

Para tanto, determino suas intimações pessoais, consignando-se no 

mandado expressamente a advertência contida no citado artigo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 4869-49.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CLEMENTE JUVENAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARDIN & CIA LTDA -ME, FERTILIZANTES 

FARDIN LTDA, DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112701 Nr: 4532-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DORNELLES LAGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA ALMEIDA SCARSINSKI LAGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HENRIQUE ALMEIDA 

SCARSINSKI - OAB:15108, RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O

 VISTOS.

Diante da juntado da cópia da sentença proferida nos autos da Ação Penal 

nº 106669, que tramitou perante a Quinta Vara da presente Comarca, 

intime-se a requerida para manifestação, no prazo de 15 (quinze), 

conforme determina o artigo 437, §1º, do CPC.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 151576 Nr: 4850-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEY VALDEVIEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26033 Nr: 606-52.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DAMIANI, CASSIANO LUIZ 

DAMIANI, JONE DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 VISTOS.Em que pesem as impugnações de fls. 416/419 e 422/429, 

entendo que para a realização de nova avaliação (fls. 873, CPC), 

necessário se faz que as alegações de erro ou dolo do avaliador estejam 

devidamente fundamentadas, o que não se verificou no presente 

caso.Ressalto que os preços das arrobas constantes da avaliação estão 

de acordo com Mercado Agropecuário e Frigoríficos. Instituto 

Mato-Grossense de Economia Agropecuária e vários sites oficiais de 

compra e venda de gado, mostrando-se irrazoável a alteração dos valores 

em virtude do decurso entre a avaliação e a impugnação (fls. 419).Da 

mesma forma, não há que se falar em desconto dos valores despendidos 

com vacinas, suplementação, alimentos, vermifugação, etc., uma vez que 

não comprovou o devedor que realizou tais despesas após a penhora e 

avaliação, sendo certo que o documento de fls. 429/429 é datado de 

25/10/2013.Por outro lado, verifico erro material em relação ao cálculo das 

373 matrizes de fls. 366, devendo ser alterado para R$483.408,00 

(quatrocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oito reais), considerando 

o valor de R$1.296,00 (um mil, duzentos e noventa e seis reais) por 

cabeça.Deste modo, REDUZO o valor da avaliação de fls. 364/365 para 

R$959.388,00 (novecentos e cinquenta e nove mil e trezentos e oitenta e 

oito reais).Preclusa a via recursal, e não efetivada a alienação dos bens, 

designe-se leilão.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 28547 Nr: 3010-76.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ADOLFO FERRONATO, DIVA 

FRANCISCA FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial. Entre um ato e 

outro, as partes litigantes se compuseram em âmbito extrajudicial, 

pugnando pela homologação do pacto e pela suspensão do presente feito.

 Após regular citação válida, as partes se compuseram amigavelmente 

para parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito 

até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente 

execução de título extrajudicial até 30/09/2025, data da última parcela 

pactuada, nos termos do artigo 922, caput, do NCPC, com baixa em 

relatórios estatísticos.

Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a parte exequente, via DJe, para 

manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de 

que a inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, 

autorizando a extinção do feito pelo pagamento.

DETERMINO a penhora dos bens descritos na cláusula décima, bem como 

a expedição das respectivas certidões e mandados para averbações 

competentes, conforme pactuado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45788 Nr: 2711-94.2008.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFORTE COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54382 Nr: 4569-29.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, devendo requerer o que entender 

de direito, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 3084-23.2011.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMVML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 VISTOS.

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo da intimação de fls. 284 e, nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104328 Nr: 7386-27.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIO ESCARABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, AUTO MAIS VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença, constando como exquente a i. advogada de fls. 

737.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121621 Nr: 345-38.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDY WENDELL PUVA

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

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:OAB/MS 379, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 VISTOS.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito c.c Revisão de Conta de Energia 

Elétrica c.c Pedido de Liminar para impedir o Corte no Fornecimento de 

Energia Elétrica proposta por TEDY WENDELL PUVA em face de 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – REDE/ CEMAT, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Após regular citação válida, as partes se compuseram amigavelmente 

para parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito 
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até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, e estão representadas por 

advogados constituídos, não identificando qualquer indicativo de vícios no 

consentimento, razão pela qual a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e julgo extinto o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do NCPC.

Oportunamente, certificado o trânsito em julgado e nada mais sendo 

requerido, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143097 Nr: 339-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 45/45v, e, com 

fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo dado em garantia – 

Marca: FIAT, Modelo: LINEA ESSENCE DUALOG, Ano: 2011, Cor: PRATA, 

Chassi: 9BD1105BCC1548542, Renavam: 420641190, Placa: NPO-7141, 

nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno definitiva, devendo as 

parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente 

em caso de venda do bem. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno o réu-devedor ao pagamento das custas judiciais 

e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, e nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e as 

normas da CNGC-TJMT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83555 Nr: 2609-67.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIO ESCARABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 VISTOS.

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo da intimação de fls. 280 e, nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91972 Nr: 3476-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PRAÇA DAS FONTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98328 Nr: 869-06.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por VALDECIR DE SOUZA 

LORENÇO JUNIOR em face de HILTA SCHMOELLER CANDIDO (fls. 35/36), 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 74 a parte requerente noticiou não ter mais interesse no 

prosseguimento da execução, com o que concordou o MPE (fls. 75).

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito.

 Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o 

na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, 

e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101428 Nr: 4298-78.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM, LAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 128, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 160837 Nr: 9609-45.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, GLAUDEMIR LUIZ 

DENTE, GLAUDEMIR LUIZ DENTE VEICULOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FERRAZ DÁVILA - 

OAB:11566-MS, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 
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selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005854-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER SILVA TORRES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002783-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE OLIVEIRA TEODORO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURA TORQUATO MACEDO (TESTEMUNHA)

SUELI DE JESUS AMAROES DA SILVA DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

SUSANA ZANATTA GOMES (TESTEMUNHA)

ELISIANIA DIAS GARLINDO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002783-83.2016.8.11.0040 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

SIMONE DE OLIVEIRA TEODORO Vistos etc. Considerando o usufruto de 

licença deste Magistrado, redesigno a audiência aprazada para o dia 15 

DE MAIO DE 2018, às 16:00h. Notifique-se o MPE. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000380-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOAO SUZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000380-73.2018.8.11.0040 

AUTOR: NELSON JOAO SUZIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por idade híbrida c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada NELSON JOÃO SUZIN em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em 

que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade. Para tanto, relata a parte autora que exerceu 

atividade rural até os 69 anos de idade, quando, posteriormente, mudou-se 

para a cidade, exercendo atividade urbana. É o relatório. Decido. Ab initio, 

defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via 

antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por idade híbrida, 

suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Compulsando os documentos 

acostados aos autos, verifico que, em que pesem as alegações de 

exercício de atividade rural, pela parte autora, não há qualquer documento 

a demonstrar indícios do exercício da atividade especial, o qual só restará 

comprovado, ou não, após a realização da instrução probatória, com oitiva 

de testemunhas. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000384-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA COSTA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000384-13.2018.8.11.0040 

AUTOR: MANOEL DA COSTA BEZERRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada por MANOEL DA COSTA BEZERRA em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

implantar o benefício de auxílio-doença que foi cessado pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido 

para que o requerido seja condenado ao pagamento do benefício, 

conforme verificada a incapacidade da parte autora, acrescidos de seus 

consectários legais, além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, 

relata a parte autora que está acometida de doença que a impede de 

realizar suas atividades laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de auxílio-doença. É o 

relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do 

benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Não há nos autos indícios de que a parte autora 

atualmente se encontra incapacitada para o trabalho, haja vista não 

constar nos autos quaisquer exames médicos atualizados a fim de 

comprovar a incapacidade alegada. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 
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modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CLASSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000379-88.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOSE MARIA CLASSE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo rural e 

urbano c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ MARIA 

CLASSE em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido 

seja condenado a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição. 

Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta ainda na infância, 

permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, 

suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Compulsando os autos, mormente as 

declarações do autor na inicial, verifico que o autor encontra-se 

trabalhando até a presente data e auferindo salário, não sendo necessária 

a tutela jurisdicional antecipatória, uma vez que não resta caracterizada a 

ameaça ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000354-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000354-75.2018.8.11.0040 

AUTOR: IRINEU SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício de 

aposentadoria por idade híbrida c/c pedido de tutela de urgência ajuizada 

IRINEU SILVA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido 

seja condenado a conceder a aposentadoria por idade. Para tanto, relata a 

parte autora que exerceu atividade rural até os 35 anos de idade, quando, 

posteriormente, mudou-se para a cidade, exercendo atividade urbana. É o 

relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, suscitando, assim, que o benefício lhe 

seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os documentos acostados aos 

autos, verifico que, em que pesem as alegações de exercício de atividade 

rural, pela parte autora, não há qualquer documento a demonstrar indícios 

do exercício da atividade especial, o qual só restará comprovado, ou não, 

após a realização da instrução probatória, com oitiva de testemunhas. Do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000338-24.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIA EUNICE DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada por MARIA EUNICE DOS SANTOS em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

implantar o benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 
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fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos documentos comprobatórios 

acerca da qualidade de segurada e do período de carência necessários à 

concessão do benefício. Isso porque, a última contribuição da requerente 

para com o requerido se deu em 12/2013 (Num. 11540519), ou seja, há 

mais de 04 anos, não havendo comprovação nos autos de que a 

requerente se encontra incapacitada desde aquela data. Do exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000383-28.2018.8.11.0040 

AUTOR: TEREZINHA ALVES NOGUEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de aposentadoria por idade híbrida c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por TEREZINHA ALVES NOGUEIRA em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

a conceder a aposentadoria por idade. Para tanto, relata a parte autora 

que exerceu atividade rural até os 48 anos de idade, quando, 

posteriormente, mudou-se para a cidade, exercendo atividade urbana. É o 

relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, suscitando, assim, que o benefício lhe 

seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os documentos acostados aos 

autos, verifico que, em que pesem as alegações de exercício de atividade 

rural, pela parte autora, não há qualquer documento à demonstrar indícios 

do exercício da atividade especial, o qual só restará comprovado, ou não, 

após a realização da instrução probatória, com oitiva de testemunhas. Do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELESTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000381-58.2018.8.11.0040 

AUTOR: SELESTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por SELESTINA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido 

seja condenado implantar o benefício de auxílio-doença que foi indeferido 

pela autarquia ré, requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a 

procedência do pedido para que o requerido seja condenado ao 

pagamento do benefício, conforme verificada a incapacidade da parte 

autora, acrescidos de seus consectários legais, além de custas e 

honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, na qualidade de segurada especial rural. É o relatório. Decido. 

Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação lhe seja 

concedido o benefício de aposentadoria por invalidez de forma definitiva. 

O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos indícios de que a parte 

autora atualmente se encontra incapacitada para o trabalho, haja vista não 

constar nos autos quaisquer exames médicos atualizados a fim de 

comprovar a incapacidade alegada. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000350-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO WILMAR FULBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000350-38.2018.8.11.0040 

AUTOR: HILARIO WILMAR FULBER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com 

cômputo rural e urbano c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 
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HILARIO WILMAR FULBER em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado a conceder a aposentadoria por tempo de 

contribuição. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta ainda 

na infância, permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab 

initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, 

via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Compulsando os 

documentos acostados aos autos, verifico que, em que pese haver 

indícios do exercício de atividade rural pela parte autora, o mesmo só 

restará comprovado após a realização da instrução probatória, com oitiva 

de testemunhas. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000347-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000347-83.2018.8.11.0040 

AUTOR: FRANCISCA MENDES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de 

concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com 

cômputo rural e urbano c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

FRANCISCA MENDES DA SILVA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado a conceder a aposentadoria por tempo de 

contribuição. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta ainda 

na infância, permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab 

initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, 

via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Compulsando os 

documentos acostados aos autos, verifico que, em que pesem as 

alegações de exercício de atividade rural pela parte autora, não há 

qualquer documento a demonstrar indícios do exercício da atividade 

especial, o qual só restará comprovado, ou não, após a realização da 

instrução probatória, com oitiva de testemunhas. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000361-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA SALU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000361-67.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOSEFA SALU DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Postergo a análise do pedido de tutela de urgência após a realização do 

estudo social. Determino a realização de estudo socioeconômico da família 

da parte requerente, a ser realizado no prazo de 30 dias pela assistente 

social forense, devendo a mesma deslocar-se até a residência da parte 

autora a fim de comprovar as condições de habitação, bem como a 

composição do núcleo familiar da mesma, devendo ainda responder aos 

seguintes quesitos: a) Quem reside com o autor? b) Quantas pessoas 

compõem o núcleo familiar do requerente e grau de escolaridade dos 

mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a renda da família? e) 

Descreva a residência da requerente, quanto ao tipo de construção, 

quantidade de cômodos, aspecto e demais informações pertinentes à 

análise da condição socioeconômica da mesma. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000343-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000343-46.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIA JOSE DE SOUZA ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA CAS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000341-76.2018.8.11.0040 

AUTOR: CARLOS DA CAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Verifica-se que a parte requerente não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não juntou aos autos documentos legíveis 

do exercício de atividade rural (Num. 11543056). Sendo assim, intime-se a 

parte requerente para emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, juntando aos 

autos os documentos do exercício de atividade rural, constantes no Num. 

11543056, de forma legíveis, ante o disposto no art. 321, parágrafo único 

c/c art. 319, ambos do NCPC. Às providências

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001345-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA CAPITANIO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora do LAUDO 

PERICIAL retro, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000425-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARTINS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000425-77.2018.8.11.0040 

AUTOR: PAULO MARTINS DA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

PAULO MARTINS DA CRUZ contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 11591632. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000166-82.2018.8.11.0040 

AUTOR: FLAVIO JOSE DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

FLAVIO JOSÉ DE SOUZA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11403209, em que 
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comprova recebimento do beneficio até 27/06/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000146-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000146-91.2018.8.11.0040 

AUTOR: MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES RÉU: 

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

Ordinária de Pensão por Morte c/c tutela de urgência ajuizada por MARIA 

EUNICE FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão do beneficio 

previdenciário de pensão por morte em razão do falecimento de seu 

convivente Ari Inácio Specht, ocorrido em 23/03/17. Com a inicial juntou 

documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação previdenciária em que a 

parte autora pretende que o requerido seja condenado a lhe conceder o 

benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu 

convivente. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca 

da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a 

concessão do benefício de pensão por morte, necessário se faz a 

demonstração da condição de segurado do falecido, bem como da 

situação de dependência da parte Requerente, nos termos do artigo 74 da 

Lei 8.213/91. Sob esse prisma, o exame acurado dos documentos que 

embasam a pretensão, mormente a certidão de óbito de Num. 11386347, 

na qual consta a averbação de união consensual do de cujus com a 

requerente há 06 anos, aliada ao termo de recebimento de verbas 

trabalhistas, na qual consta que a requerente e os filhos do de cujus 

receberam referidas verbas oriundas do labor realizado pelo falecido junto 

à Fazenda São José (Num. 11386446), demonstram que a requerente era 

dependente do segurado quando de seu óbito. Do mesmo modo, pela 

CTPS de Num. 11386420, verifica-se que o de cujus era segurado do 

requerido há mais de dois anos anteriormente ao seu falecimento. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de pensão por morte, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado até posterior decisão final da lide. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000286-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000286-28.2018.8.11.0040 

AUTOR: ANTONIO GOMES CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANTONIO 

GOMES CRUZ contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11514842, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/12/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 
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atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DAMARAT SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000364-22.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOSIANE DAMARAT SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JOSIANE D’AMARAT SANTOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de auxílio-doença 

e/ou auxílio-acidente. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão 

do benefício de auxílio-doença e/ou auxílio-acidente, suscitando, assim, 

que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 11553406, em que comprova recebimento do beneficio 

até 28/03/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da efetiva implantação do 

benefício, nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela Lei n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON JHONNY NOYA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000346-98.2018.8.11.0040 

AUTOR: MAYCON JHONNY NOYA SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MAYCON JHONNY NOYA SOARES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 
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devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 11543337, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/11/16. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos termos 

do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006491-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADAO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006491-10.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROBSON ADAO RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Verifica-se que a parte 

requerente não instruiu corretamente a inicial, eis que não juntou aos 

autos documentos legíveis (Num. 11141082) a fim de comprovar sua 

incapacidade laborativa. Sendo assim, intime-se a parte requerente para 

emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, juntando aos autos os documentos, 

constantes no Num. 11141082, de forma legíveis, ante o disposto no art. 

321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. Às providências

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005179-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIVERSON SOUZA GABRIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1005179-96.2017.8.11.0040 

AUTOR: DHEIVERSON SOUZA GABRIEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

DHEIVERSON SOUZA GABRIEL contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pela CTPS de Num. 10177396. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da efetiva implantação do benefício, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 112538 Nr: 4413-65.2014.811.0040

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EUGENIA CASTRO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Diante da vinda dos autos da instância superior, decorrido o prazo de 15 

dias sem manifestação das partes, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 81622 Nr: 522-41.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRULOES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8500/MT, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:MT-8948

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme o depósito judicial 

à fl. 109, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Ademais, proceda-se com 

a transferência dos valores depositados á parte exequente, observando 

os dados bancários apresentados à fl. 113.

 Intime-se o executado para efetuar o pagamento das custas processuais 

(fl. 107), em caso de inadimplemento da obrigação proceda-se com a 

inscrição do eventual devedor em dívida ativa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 183099 Nr: 10941-13.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem embargos quanto ao fumus boni iuris, constato que não restou 

comprovado o periculum in mora capaz de justificar a imprescindibilidade 

do efeito suspensivo.

Ademais, não restam configurados os requisitos que dispõe acerca da 

tutela de evidência, dispostos no art. 311 do NCPC.

RECEBO OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, determinando o 

prosseguimento da execução, nos termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, 

do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art.17 da Lei 6830/80).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 16596 Nr: 685-02.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMEDALC - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132/MT, MAURO CÉSAR LARA DE BARROS - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEUSE DA SILVA PORTO - 

OAB:11173/MT

 Sendo assim, considerando que os tributos venceram em 10/06/1997 e 

10/10/1997, inexistindo nos autos qualquer informação acerca de causas 

suspensivas ou interruptivas da prescrição, a propositura da execução 

fiscal em 24/03/2003, deu-se após o decurso do prazo quinquenal 

prescricional.Posto isso, ACOLHO a exceção de pré-executividade 

manejada para RECONHECER a PRESCRIÇÃO do crédito tributário 

EXCUTIDO e, consequentemente, EXTINGO a presente execução fiscal, 

nos termos dos artigos 487, II, do NCPC c/c 156, V, do CTN.Condeno a 

exequente nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do NCPC, registrando que 

o exequente é isento do pagamento de custas processuais em razão do 

comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 

7.603/2.001. Preclusas as vias recursais, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 20645 Nr: 830-24.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR ROVEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AIRTON BORTOLO, JILMAR SOUSA 

DA SILVA, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SECUNDINO HIPOLITO 

NETO - OAB:8.883, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, 

Jorge Lopes Marques - OAB:4669, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 Vistos etc.

LAIR ROVEDA propôs a presente Ação de Nulidade em face de PAULO 

AIRTON BORTOLO e OUTROS, todos qualificados nos autos.

Às fls. 353-354, aportou nos autos petição do autor requerendo a 

extinção da ação pela desistência.

É o relatório. Decido.

Ante o exposto e, em cumprimento aos limites procedimentais do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do mesmo 

Codex.

Condeno o autor no pagamento de custas e honorários advocatícios no 

montante de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º c/c 90, 

do NCPC, verbas cuja exigibilidade ficam adstritas ao disposto no artigo 

98, §2º, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 105721 Nr: 8808-37.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TATIANA DE MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT, MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, FLAVIO 

HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 Posto isso, e sem maiores delongas, EXTINGO O PROCESSO, com relação 

ao requerido Município de Sinop, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VI, do NCPC, dada a sua ilegitimidade passiva. No 

mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

CONDENANDO OS REQUERIDOS, de forma solidária, ao pensionamento à 

requerente na ordem de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente quando 

do pagamento, contada desde o dia em que a vítima faleceu (06/07/2013 - 

fl. 54) até a data em que àquela completaria 25 anos (01/03/2023 – fls. 

51), momento em que tal benefício deve ser reduzido para 1/3 (um terço) 

do salário mínimo, cujo pagamento deve dar-se até o falecimento dos 

autores ou a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos 

de idade, o que ocorrer primeiro; o valor de R$ 2.450,00 por danos 

materiais relativos aos valores desembolsados com o funeral do filho da 
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autora; a quantia de R$ 60.000,00, como indenização por danos morais 

decorrente da morte de seu filho, a qual deverá ser rateada em partes 

iguais, resolvendo o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do 

artigo 487, inciso I, do NCPC (...) Ante a extinção da ação com relação ao 

Município de Sinop, condeno a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios no montante de R$ 2.000,00, verba cuja exigibilidade fica 

adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC.No mais, considerando a 

existência de sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento 

de custas e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em R$ 

15.000,00, a serem pagos na proporção de 50% pela autora e 50% pelos 

réus, nos termos do artigo 85, §2º c/c 86, do NCPC (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84117 Nr: 3291-22.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR ROVEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, 

PAULO AIRTON BORTOLO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO -37ª CIRETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO, JILMAR 

SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, CASSIANO FERNANDES DA SILVA - OAB:9016, 

GUILHERME ANIBAL MONTENARI - OAB:17165, JAIME SECUNDINO 

HIPOLITO NETO - OAB:8.883, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9303/MT, LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - OAB:13161, 

LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT, LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - 

OAB:14222, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746, MARIO 

MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O, NEWTON ACUNHA ROCHA 

- OAB:5489-B, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

julgando o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inc. I, do NCPC, condenando os réus PAULO AIRTON BORTOLO e 

DETRAN/MT, solidariamente, a pagar ao autor o montante de R$ 11.500,00 

(R$ 3.000,00 + R$ 8.500,00), a título de danos materiais, bem como danos 

morais no valor de R$ 20.000,00.Sobre a condenação por danos morais, 

quanto à correção monetária aplica-se (IPCA-E), desde a prolação da 

presente sentença (Súmula 362 do STJ). Por outro lado, quanto à fixação 

dos juros, serão calculados de acordo com os índices da caderneta de 

poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do 

STJ).Sobre a condenação por danos materiais, quanto à correção 

monetária aplica-se (IPCA-E). Quanto aos juros, serão calculados de 

acordo com os índices da caderneta de poupança, ambos desde a data do 

desembolso.Considerando que o autor sucumbiu nos pedidos efetuados 

em face dos réus Jilmar e Igreja Universal, condeno-o a pagar honorários 

advocatícios em favor do patrono deles (Jilmar e Igreja Universal) o valor 

de 10% do valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no artigo 98, §3º, do NCPC.No mais, considerando a existência de 

sucumbência recíproca entre o autor e os réus Paulo e DETRAN, 

condeno-os no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no valor de R$ 5.000,00, os quais serão pagos na proporção 

de 25% pelo autor e 75% pelos réus, registrando que a exigibilidade das 

verbas com relação ao autor ficam adstritas ao disposto no artigo 98, §3º, 

do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 101416 Nr: 4286-64.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO BOSING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, Irineu Roveda Júnior - OAB:5688-a

 Desta feita, DEFIRO o pedido de penhora on-line, e determino que seja 

efetivado o bloqueio de contas em nome da parte executada HILARIO 

BOSING, CPF: 297.779.179-53 já citado nos termos alhures expostos, 

através do sistema BACEN-JUD, do valor atualizado indicado pelo 

exequente, qual seja: R$ 1.690,72 (Hum mil, seiscentos e noventa reais e 

setenta e dois centavos).Junte-se aos autos cópia da operação.Efetivado 

o bloqueio com sucesso, intime-se o executado para, nos termos do § 3º 

do art. 854 do NCPC, comprovar que:I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis;II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros.Havendo manifestação do executado no prazo acima, 

voltem-me os autos conclusos.Não havendo manifestação, o que deverá 

ser certificado, determino a conversão da indisponibilidade em penhora via 

Sistema Bacenjud, com a transferência do valor bloqueado à conta única 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Restando negativa a diligência, 

determino o arquivamento da presente execução, nos termos do 

Provimento nº 13/2013-CGJ , sem baixa na distribuição, com exclusão do 

relatório mensal, até que o quantum debeatur supere o valor descrito no 

referido ato normativo, ou manifestação da parte exequente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 06 de Julho de 2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 101415 Nr: 4285-79.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ASHIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MUNICÍPIO DE 

SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909/O, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O

 Com a juntada dos documentos solicitados pelo perito judicial à fl. 339, 

renove-se a intimação do expert para conclusão da perícia.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48808 Nr: 5629-71.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO TELHAS LTDA, MARIA MARLI 

MAAS, SERGIO AFONSO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SORRISO TELHAS LTDA, CNPJ: 

02839716000102 e atualmente em local incerto e não sabido SERGIO 

AFONSO DOS REIS, Cpf: 77952995634, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls. 46/47, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 794, inciso I do Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Condeno o executado ao pagamento dos 

honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em R$ 500,00 

(Quinhentos reais) nos termos do artigo 20, §4° do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.P.R.I.Cumpra-se.Sorriso/MT, 26 

Janeiro de 2016. OBSERVAÇÃO: Intimando-o(s), ainda, Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte ré, para, no prazo de 15 (quinze) , efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 502,86 
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(Quinhentos e dois reais e oitenta e seis centavos), sob pena de protesto.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janaina Chaves 

Macedo, digitei.

Sorriso, 13 de dezembro de 2017

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 51053 Nr: 1252-23.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FLORENTINO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988/MT

 Vistos em correição.

 Decorrido o prazo de 15 dias sem manifestação das partes, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 57367 Nr: 1195-68.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MACIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14601-A, FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Decorrido o prazo de 15 dias sem manifestação das partes, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 138922 Nr: 10093-94.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JOSÉ SCHREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo de 15 dias sem manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 544-75.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ROGERIO VICENTE, SIDNEY ROGERIO 

VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:PRC.CH.SUBS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Considerando que o feito se encontra em carga com o exequente desde 

09/06/2016, ou seja, há praticamente 01 ano e 08 meses, determino seja 

oficiado à Procuradoria Estadual para que restitua os autos em cartório, no 

prazo de 03 dias, nos termos do §§ 2º e 4º do art. 234 do NCPC e art. 431 

da CNGC, sob pena do agente público responsável incorrer em multa, bem 

como de expedição de ofício ao órgão competente para instauração de 

procedimento disciplinar contra o referido agente público responsável (§ 

5º do art. 234 do NCPC).

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86781 Nr: 6246-26.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BETÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, CNPJ: 26778605000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/10/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de BETÃO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 183181/2007, 205234/2008, 228195/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.858,50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 185820 Nr: 1566-51.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO ERVINO SCHOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM 

EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos 

termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.Intime-se o embargado 

para apresentar impugnação no prazo de 30 dias (art. 17, da Lei 

6.830/80). Cumpra-se. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002068-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PRETTO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANÇA AUTOPEÇAS (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE - SICREDI OURO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1002068-07.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DANIEL PRETTO FREITAS 

REQUERIDO: ALIANÇA AUTOPEÇAS, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE - SICREDI OURO 

VERDE Intime-se a parte reclamante para se manifestar acerca do 

peticionado no ID 10877615, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, renove-se 

a conclusão.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005230-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NAZARET CARDOSO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de FEVEREIRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005161-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIVONE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1005161-75.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: NIVONE SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora 

intimada a reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício 

sanável constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que 

se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência 

aprazada neste feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da decisão abaixo transcrita, bem como acerca da data 

da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de FEVEREIRO de 

2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte interessada ciente 

que o não comparecimento implicará na extinção do feito. DECISÃO 

Numero do Processo: 1005099-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUZIA 

APARECIDA LOPES REQUERIDO: VIVO S.A. I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a imediata 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada 

se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004953-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005133-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005134-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE MACAUBA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005581-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BACELAR DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005625-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESPENS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 07 de MARÇO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005627-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUCIANO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005636-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FELIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 09:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005636-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FELIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 09:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005638-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO VIRGULINO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. VACHILESKI & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005638-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO VIRGULINO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. VACHILESKI & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005649-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRANCA EONICE DE MORAES PINTO LAGEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca, ficando a 
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parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON CORDEIRO SOARES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005676-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DAMACENA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1005676-13.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: JEAN DAMACENA SANTOS REQUERIDO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Constata-se que o sistema PJE designou 

audiência de conciliação automaticamente neste feito. Contudo, é sabido 

que o Estado de Mato Grosso não adota política conciliatória em demandas 

judiciais, e sequer tem comparecido em audiências de conciliação. Decorre 

que tal ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, cancelo a 

audiência de conciliação aprazada no Evento n. 13615800 e determino o 

cumprimento do seguinte trâmite processual: 1) intime(m)-se e cite(m)-se 

a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) 

dias; 2) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) 

dias, após o decurso do prazo de resposta; 3) conclusos ao final para 

análise.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005702-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LANZ CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001562-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LAUXEN TIRLONI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMISON SHIMINGOSKI VILELA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005727-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFRET KLEGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 21 de MARÇO de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005099-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUZIA APARECIDA LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - No que tange à medida cautelar pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que 

recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não 

teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações da reclamante, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a cobrança, 

sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para efeito de determinar que 

a parte reclamada providencie a imediata exclusão do nome da parte 

reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do débito objeto da 

ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se abstenha de proceder 
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novo registro do débito impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, 

até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, com multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de indevido registro do nome da reclamante em cadastros de restrição 

ao crédito. III - Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte 

requerente, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MIGUEL AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000320-03.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANA CLAUDIA MIGUEL 

AZEVEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, 

III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000325-25.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005230-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NAZARET CARDOSO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005230-10.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA APARECIDA NAZARET 

CARDOSO MACIEL REQUERIDO: CLARO S.A. I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará prejuízos, decorrentes dos débitos 

automáticos efetuados diretamente de sua conta bancária. Em arremate, a 

medida se apresenta plenamente reversível, na medida em que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente os descontos 

impugnados, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante 

desse contexto de verossimilhança, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

postulada, para efeito de determinar que a reclamada suspenda os débitos 

automáticos efetuados diretamente na conta bancária da reclamante, sob 

pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto 

realizado (NCPC, art. 297). Determino ainda que a reclamada se abstenha 

de efetuar a cobrança impugnada, estando consequentemente vedada a 

prática de qualquer ato em desfavor da parte reclamante decorrente do 

não pagamento, tal como o registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, até o julgamento final da ação, sob pena de multa no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão 

(NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a condição de hipossuficiência da 

parte requerente, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência 

já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002810-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANGELO TARTARI (REQUERENTE)

JANAINA LUANA FRANZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ABREU TEIXEIRA OAB - CE13463 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002810-66.2016.8.11.0040 REQUERENTE: DANIEL ANGELO TARTARI, 

JANAINA LUANA FRANZ REQUERIDO: CONFIANCA MUDANCAS E 

TRANSPORTES LTDA I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando 

a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001173-46.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FAMAC ACABAMENTOS E 

DECORACOES LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A I – Tempestivo (Id. 10658140), recebo o recurso inominado (Id. 

10459202), nos efeitos devolutivo e suspensivo, este último a bem de 

evitar dano irreparável à parte recorrente, na medida em que ausente 

urgência extrema da recorrida no recebimento do valor da condenação. II - 

Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003078-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003078-23.2016.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCA PROVIDENCIA DA 

SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A I - Nos termos do art. 463 

da CNGC, a concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada 

à apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual 

n.º 7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido 

de que não podem prover as custas do processo sem privar-se do 

necessário à sua subsistência). II - Assim sendo, intime-se a parte 

recorrente para que providencie o atendimento do requisito acima indicado 

ou o recolhimento das custas de preparo do recurso, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de deserção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010654-16.2014.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA FILHO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I – Tempestivo (Id. 9765270), 

recebo o recurso inominado (Id. 9630662), nos efeitos devolutivo e 

suspensivo, este último a bem de evitar dano irreparável à parte 

recorrente, na medida em que ausente urgência extrema da recorrida no 

recebimento do valor da condenação. II - Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOS SANTOS GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003770-22.2016.8.11.0040 REQUERENTE: EDUARDO DOS SANTOS 

GAMA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I – Tempestivo (Id. 

10636664), recebo o recurso inominado (Id. 10305019), nos efeitos 

devolutivo e suspensivo, este último a bem de evitar dano irreparável à 

parte recorrente, na medida em que ausente urgência extrema da 

recorrida no recebimento do valor da condenação. II - Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000395-76.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BENEDITO DE MORAIS SOUZA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A I - Certificada a intempestividade (Id. 

10667343), deixo de receber o recurso interposto no Id. 9522170 . II - 

Cumpra-se integralmente a sentença proferida no Id. 9061509. III – 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000577-96.2016.8.11.0040 REQUERENTE: SILVANA LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT I – Tempestivo (Id. 10667641), 

recebo o recurso inominado (Id. 9350310), nos efeitos devolutivo e 

suspensivo, este último a bem de evitar dano irreparável à parte 

recorrente, na medida em que ausente urgência extrema da recorrida no 

recebimento do valor da condenação. II - Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 181621 Nr: 10057-81.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

requerida da decisão de fls. 161/162, precisamente acerca do 

INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva formulada.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168833 Nr: 2682-29.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 Processo: 2682-29.2017.811.0040 (código 168833).Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

denunciado DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS.Designo o dia 

09/02/2018, às 15h00min para oitiva da vítima, momento em que poderá 

ser reanalisado a revogação da prisão preventiva em desfavor do 

acusado.POR FIM, TRANSLADE OS DOCUMENTOS DE FLS. 120/139, BEM 

COMO DESTA DECISÃO PARA OS AUTOS EM APENSO CÓDIGO 167553, 

VISTO QUE NAQUELES AUTOS QUE FORA DECRETADA A PRISÃO 

PREVENTIVA EM DESFAVOR DO REQUERIDO.Ciência pessoal ao (a/s) 

nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA 

do Estado de Mato Grosso, se atuante no feito.Cumpra-se, providenciando 

e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 01 de fevereiro de 

2018.PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDEJuíza de Direito 

em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133493 Nr: 7151-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINÉSIO MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699 MT

 Processo: 7151-89.2015.811.0040 (Código 133493)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e Jecrim (atuação do 

mesmo membro do MPE), redesigno a oralidade em comento para o dia 

01/03/2018, às 17:30 horas.

Uma vez que o réu encontra-se residindo na Comarca de 

Rondonópolis/MT, depreco o ato para o interrogatório do mesmo, para 

tanto, determino assim expedição de carta precatória à referida Comarca.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133493 Nr: 7151-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINÉSIO MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699 MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

requerida acerca da audiência designada para o dia 01/03/2018 às 

17h30min nesta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169085 Nr: 2830-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Processo: 2830-40.2017.811.0040 (Código 169085) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 05/07/2018 às 15:30 horas. Publique tal decisum uma única vez no DJE 

para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, 

CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a 

marcha procedimental deste processo seguirá normalmente sem a 

presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 

do mesmo CPP. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada(...) Requisite 

à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado 

para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, 

indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP. Já para as testemunhas arroladas pelas partes e 

residentes nos limites territoriais de outros juízos brasileiros ou 

internacionais, determino que o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a 

necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na espécie o 

regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-Ass, respectivamente, 

notadamente a não suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 

222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Sorriso/MT, 20 de outubro de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145091 Nr: 4752-47.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL ESMERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários para levantamento dos valores depositados em juízo. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte requerida para que informe nos autos os dados 

bancários para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da 

agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 212147 Nr: 3780-38.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE DUARTE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 
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fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, cálculo de fl. 174-verso, no valor de R$ 335,45, mais a 

taxa judiciária no valor de R$ 135,00, podendo as guias serem retiradas 

em qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 100,45, devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, 

do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56364 Nr: 5884-52.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALKYRIA WOLF, WALTER WOLF, ESPOLIO 

DE ABIGAIR LUSTOSA WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A, THIAGO TAGLIAFERRO 

LOPES - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ LAFANI 

NOGUEIRA RICCIARDI - OAB:OAB/PR 60.769, VITOR FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/PR 58721

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 627/628, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de quinze 

dias, de forma precisa, sobre a circunstância de a falecida Abigair 

Lustoza Wolf ter ou não deixado bens para os sucessores, indicando 

quais bens seriam, ou pugnando o que de direito para elucidar a questão, 

sob pena de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116969 Nr: 7021-64.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA ANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA F.I., FRANCISCO 

CARLOS DA SILVA, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, FÁBIO GIULIANO BORDIN - OAB:34.173/PR, 

JEFERSON JOSÉ CARNEIRO - OAB:22.631/SC, MARCELO DAL PONT 

GAZOLA - OAB:34187/PR

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 304/311 pelo requerido LUIZ FERNANDO BANDEIRA F. I.. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 5011-18.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 18.473-A, 

MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 Vistos.

De início, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado (fls. 896-verso/897) em 

favor da parte exequente, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC, haja vista que, muito embora devidamente intimada, a parte 

executada deixou transcorrer "in albis" o prazo assinalado para 

impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, conforme certidão de fl. 908.

No mais, considerando a existência de saldo remanescente, conforme 

cálculo de fl. 906, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é 

prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1446 Nr: 146-69.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAYO GARCIA, Elidio Domingos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 257-14.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o SINDESA se trata de sistema informatizado do INDEA, 

OFICIE-SE ao INDEA, como requerido à fl. 194, assinalando o prazo de 15 

dias para resposta.

Após, com a resposta, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, manifestar pugnando o que entender de direito, oportunidade em que 

poderá indicar bens passíveis de penhora.

Caso indique bens ou requeira penhora sobre semoventes indicados na 
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resposta do ofício, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140863 Nr: 170-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA 

LENZ SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.

De início, muito embora devidamente intimada, a parte exequente deixou 

transcorrer "in albis" o prazo assinalado para manifestar acerca do auto 

de avaliação e documentos de fls. 195/208 (fl. 214), bem como que a parte 

executada não apresentou qualquer irresignação, como se vê às fls. 

216/217, HOMOLOGO o auto de avaliação de fls. 195/198-verso.

Depois, considerando o pleito de fls. 216/217, é possível verificar que o 

Sr. Oficial de Justiça deixou de indicar, no mandado de avaliação do imóvel 

penhorado, como determinado à fl. 172, possível desmembramento do 

imóvel, tendo em conta o seu valor total frente ao montante executado.

Dessa feita, considerando a possibilidade de divisão cômoda do imóvel, é 

de incumbência da parte executada apresentar o que for necessário para 

que se dê o desmembramento, na forma do artigo 894, § 2º, do CPC.

Veja-se que, não obstante a omissão no laudo de avaliação produzido 

pelo Sr. Oficial de Justiça, é ônus do próprio executado juntar o respectivo 

memorial descritivo e planta da área a ser desmembrada.

Posto isso, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

apresentar memorial descritivo e planta, subscritos por profissional 

habilitado, condizente ao possível desmembramento para alienação, 

valendo o silêncio como desinteresse no aludido desmembramento.

Apresentados memorial descritivo e planta, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

avaliar o imóvel dentro do que fora proposto.

Por fim, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre a avaliação.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148607 Nr: 8511-19.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA MESSIAS TADIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136044 Nr: 6263-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI FERREIRA DA SILVA EXOVAIS ME, 

FRANCIELI FERREIRA DA SILVA, SANDRO FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão. No mais, a decisão 

de fls. 110/110-verso determinou que a parte autora comprovasse a 

distribuição da carta precatória de fl. 81. Contudo, não obstante a 

determinação em questão, a parte autora indicou dois novos endereços 

onde o executado Sandro Ferreira de Moraes poderia ser encontrado. A 

certidão de fl. 124, por sua vez, revela a impossibilidade de promover a 

citação do aludido executado nos endereços apontados pela parte 

exequente, ante a sua não localização. Dentro desse contexto, INTIME-SE 

derradeiramente a parte exequente para, no prazo de 15 dias, comprovar 

a distribuição da carta precatória de fl. 81, sob pena de extinção. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222673 Nr: 12172-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DECONTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fl. 51 não merece prosperar, uma vez que, compulsando os 

autos, verifica-se que já foram promovidas buscas com a intenção de 

localizar o demandado (fls. 32/40).

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 51.

Depois, é possível verificar, ainda, que a carta precatória de fl. 41 ainda 

pende de cumprimento.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a distribuição da carta precatória de fl. 41 na comarca de Novo 

Progresso/PA.

Se permanecer inerte, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo 

digno advogado, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169165 Nr: 10023-66.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA VALENTINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 149/151, 

diante da certidão de fl. 153, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181928 Nr: 24033-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLATINAS DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por ANTÔNIO CORREA BRAGA FILHO em 

face de INTERLATINAS DE PNEUS LTDA., qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 
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feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 73).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, o aviso de recebimento 

retornou com a informação “mudou-se – Sala Vazia” (fl. 77).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte exequente, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte exequente manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das despesas e custas 

processuais condizentes à fase de cumprimento de sentença, se houver.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181860 Nr: 23966-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 168, compulsando os autos, verifica-se que 

foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cuiabá/MT, 

Ji-Paraná/RO e São Paulo/SP, como se vê às fls. 150/152.

A carta precatória direcionada ao Juízo deprecado de São Paulo/SP, como 

se vê à fl. 167, fora infrutífera.

Já carta precatória direcionada ao Juízo deprecado da Comarca de 

Ji-Paraná/RO fora retirada pela parte requerente (fl. 157), porém, não 

consta dos autos a sua distribuição.

Quanto à carta precatória direcionada ao Juízo deprecado da Comarca de 

Cuiabá/MT, não consta dos autos sequer a sua retirada.

Dessa feita, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 dias, a) 

retirar a carta precatória de fl. 150, a ser distribuída na Comarca de Cuiabá 

/MT, devendo, na ocasião, apresentar cópia dos comprovantes e das 

guias de distribuição; e b) comprovar a distribuição da carta precatória 

expedida para a Comarca de Ji-Paraná/RO (fl. 151).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161486 Nr: 12138-94.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ ARIO PADUAN, SILVIA DE 

FÁTIMA OLIVIEIRA PADUAN, JOSÉ VINICIUS DE OLIVIERA PADUAN, ANA 

PAULA DE OLIVEIRA PADUAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado às fls. 141/142-verso, 

nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as partes, com o 

que a parte executada será nomeada depositária fiel do bem.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

Com a lavratura do termo de penhora, EXPEÇA-SE mandado de avaliação.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

acerca da avaliação, valendo o silêncio como concordância, oportunidade 

em que a parte exequente deverá indicar a forma de expropriação, 

apresentar a atualização da dívida, bem como indicar, se for o caso, 

leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte executada para manifestar no prazo de 15 dias 

sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO a 

avaliação e o cálculo.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, § 5º, ambos do CPC, além daquela mencionada no artigo 

842 do CPC, se for o caso.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241497 Nr: 9620-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MARCELE DISPERATTI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 69/69-verso, compulsando os autos, é 

possível verificar que não restou frutífera a diligência de penhora, 

conforme fls. 59/61.

 Logo, INDEFIRO o pleito em questão.

 Ademais, os autos retratam típico caso de execução frustrada. Logo, 

conforme interpretação do artigo 921, III do CPC, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134073 Nr: 4133-54.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSDS, KCSS, ROSA HELENA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS DURÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários para levantamento dos valores depositados em juízo. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar o 

advogado da parte autora para que informe nos autos os dados bancários 

para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da agência, nº da 

conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222689 Nr: 12189-03.2016.811.0055

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE 

INFRAESTRUTURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GIRARDI - OAB:314646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A petição de fl. 62 consta a assinatura eletrônica da digna advogada 

Jessika Aline Silva de Carvalho. No entanto, a procuração “ad judicia” de 

fl. 15-verso e o substabelecimento não conferem poderes à digna 

advogada.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

procuração “ad judicia” outorgada pela parte autora à digna advogada 

Jessika Aline Silva de Carvalho, sob pena de extinção, conforme preceitua 

o artigo 321, parágrafo único, do CPC.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141183 Nr: 517-37.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários para levantamento dos valores depositados em juízo. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte requerida para que informe nos autos os dados 

bancários para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da 

agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265502 Nr: 28837-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em detida análise aos vertentes autos, é possível verificar, mormente pelo 

protocolo inicial n. 265502, anexado ao vertente feito no sistema Apolo, tal 

qual pelo documento de fl. 32, que a subscritora da assinatura eletrônica é 

a digna advogada Roberta Beatriz do Nascimento, diferente do que consta 

nos autos às fls. 04/22-verso que, por sua vez, aponta como digno 

advogado subscritor da exordial o Sr. Nicolás Andrés Vico Sierra. Tal fato 

é referendado pelo documento de fl. 04 onde consta: "Documento: 

266156", porém, rasurado e com indicação de que esse não seria o 

número do protocolo inicial e, sim, o número 265502.

Logo, PROMOVA-SE a juntada da inicial e documentos subscritos pela 

digna advogada Roberta Beatriz do Nascimento.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236018 Nr: 2580-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

Sem prejuízo da determinação anterior, como requerido à fl. 59-verso, nos 

moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, OFICIEM-SE aos órgãos de proteção 

ao crédito.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196955 Nr: 12400-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o regular prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224119 Nr: 13434-49.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEI RODRIGUES CUNHA, MARCIA RODRIGUES 

CUNHA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS 

EXPRESSAS S/A, ADEMIR SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:OAB/SP 257.874, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES 

- OAB:154384

 Vistos.

Considerando o pedido contido à fl. 269, REDESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2018, às 14h00min.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 109317 Nr: 7951-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MICHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETT & PIM LTDA -ME, MANOEL BETT NETO, 

VALÉRIA CANDIDO DA SILVA, SANDRA APARECIDA PIN ARTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada, utilizando-se da diferença entre o valor indicado pela parte 

exequente e o valor penhorado e já levantado em seu favor (R$ 7.164,05 

–974,51 (fls. 227/228-verso) – R$ 1.156,21 (fl. 237) = R$ 5.033,33). Com 

efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 
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indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud e Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, acerca da pesquisa Renajud, o registro de alienação fiduciária 

impede que a penhora recaia sobre o veículo placa NPC-6362. Afinal, por 

tal garantia, o veículo em questão não pertencem à parte executada.

 No mais, o veículo placa JZX-6071 possui anotação de restrição judicial, 

de modo que possui preferência, na expropriação, para outra execução.

 Depois, no que tange ao pedido de pesquisa pelo sistema Anoreg/MT, 

conforme documentos a seguir juntados, restou frutífera tal diligência.

 Veja-se que das matrículas encontradas, “a priori”, apenas as Matrículas 

n. 29.229, n. 26.179 e n. 16.961 seriam de propriedade da parte 

executada.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda, oportunidade em que deverá 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o decote dos valores 

penhorados e levantados em seu favor.

Aqui, vale consignar, desde já, que se a parte exequente pretender a 

penhora de imóvel, deverá, na oportunidade que indicar o bem a ser 

penhorado, apresentar cópia atualizada da respectiva matrícula.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123146 Nr: 2185-14.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MALAQUIAS DA SILVEIRA, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos. (...) Posto isso, INDEFIRO os pleitos de fls. 384/390-verso. Bem 

por isso, HOMOLOGO o cálculo judicial de fls. 363-verso/364. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para, no prazo de 15 dias, 

atualizar o valor remanescente encontrado no cálculo judicial de fls. 

363-verso/364, observando, para tanto, a majoração acerca dos 

honorários advocatícios determinada no Agravo em Recurso Especial n. 

1.124.468 – MT (fl. 423-verso). Após, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem sobre o cálculo judicial, oportunidade em 

que a parte executada, se não discordar do cálculo, deverá depositar o 

débito remanescente, sob pena de penhora “on line”. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153028 Nr: 1701-91.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI PATRICIO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI MOTOR BRASIL, HYUNDAI CAOA 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO LOURENÇO 

RODRIGUES NETO - OAB:OAB/SP 150.586, MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O

 Vistos.

CLAUDINEI PATRICIO DO CARMO ingressou com a vertente execução de 

título judicial em face de HYUNDAI MOTOR BRASIL e OUTROS, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve a quitação da dívida, com o levantamento dos 

valores depositados (fl. 251).

Após, a parte autora fora intimada acerca do levantamento de valores pelo 

advogado, conforme se vê às fls. 253/253-verso.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222484 Nr: 12061-80.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ INACIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos. Considerando o disposto no artigo 524 do CPC, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o demonstrativo 

descriminado e atualizado do crédito, sob pena de extinção na forma do 

artigo 801 c/c o artigo 513, ambos do CPC. Uma vez apresentado o cálculo 

atualizado, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, 

pelo seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

e de honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá 

ser alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo 

previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) 

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63567 Nr: 5085-72.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B 

OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, PAULO ROBERTO 

MOSER - OAB:9932-B, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ALCANTARA 

CARDOSO - OAB:184300, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469-A, 

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880/SP

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126244 Nr: 5186-07.2010.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS ALVES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Vistos.

S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME. ingressou com a vertente demanda 

em face de JOSÉ CARLOS ALVES DE MATOS, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes compuseram amigavelmente, o que fora 

homologado às fls. 191/191-verso.

Após, conforme acordado, a parte exequente informou o cumprimento da 

avença pela parte executada (fl. 192).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas e honorários advocatícios conforme acordados.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181363 Nr: 23427-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR SARAIVA DE MORAIS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORICULTURA ARTE E FLOR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos.

ANAIR SARAIVA DE MORAIS BORGES ingressou com a vertente 

execução de título judicial em face de FLORICULTURA ARTE E FLOR LTDA 

– ME., qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora realizada a penhora dos valores executados, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 111.

Após, a parte autora fora intimada acerca do levantamento de valores pelo 

advogado, conforme se vê às fls. 119/119-verso.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença prolatada nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124285 Nr: 3283-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314/SP, LEISLIE DE FATIMA HAENISCH - OAB:GO / 20.099

 Vistos.

PEDRO PINHEIRO DE SOUZA ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de BANCO PANAMERICANO S/A, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve o pagamento parcial da quantia executada, 

sendo que os alvarás foram expedidos às fls. 339/342.

O cálculo judicial de fls. 324-verso/325, homologado à fl. 332, apurou 

crédito em favor da parte autora, com a penhora realizada a fl. 352 e o 

alvará expedido à fl. 359.

Após, a parte autora fora intimada acerca do levantamento de valores nos 

autos, conforme se vê às fls. 361/361-verso.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 5862-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA VIEIRA ALVES, ADAILTON DA 

SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LUCAS VIEIRA 

ALVES - OAB:20716-O, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Vistos. De início, em que pese a irresignação de fl. 661, não há que se 

falar em aplicação do que dispõe o CPC/2015, mormente porque, 

independentemente da sua aplicação imediata, deverão ser respeitados os 

atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a 

vigência da norma revogada, conforme dispõe o seu art. 14. Bem por isso, 

considerando que a sentença (fls. 245/251) fora prolatada e transitou em 

julgado na vigência do CPC/1973, não há que se falar, no que toca à 

incidência de juros de mora, em aplicação do CPC/2015, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pleito em questão. Logo, no que tange à execução dos 

honorários advocatícios, AGUARDE-SE a sorte do recurso interposto, 

exatamente como requerido pela parte exequente. Depois, no que toca à 

execução do crédito apurado no laudo pericial, considerando que a parte 

exequente concorda com o cálculo judicial de fl. 654, bem como que, 

devidamente intimado, o Banco executado deixou transcorrer “in albis” o 

prazo fixado (fl. 669), HOMOLOGO o aludido cálculo judicial de fl. 654, no 

que se refere ao cálculo do crédito apurado em favor dos exequentes 

Marcilene Aparecida Vieira e Adailton da Silva Alves. Posto isso, na forma 

do artigo 523 do CPC, INTIME-SE o Banco executado, pelo seu digno 

advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito (R$ 3.670,98 – fl. 

654), acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%. A parte executada 

deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o 

prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) Dessa 

feita, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4560 Nr: 1020-83.1997.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GIOVANO SAMPAIO DE MELO, MARIA RITA VOLP DE 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, Wanderley José Cardoso - OAB:6498-B

 Vistos.

GIOVANO SAMPAIO DE MELO e MARIA RITA VOLP DE MELO ingressaram 

com a vertente execução de título judicial em face de BANCO ITAÚ S/A, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve a quitação parcial da dívida e o respectivo 

alvará expedido à fl. 176.

O cálculo judicial de fls. 179/180 apurou crédito remanescente em favor da 

parte exequente, sendo que as partes deixaram transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestar, conforme certidão de fl. 183.

Após, fora realizado a penhora do valor remanescente à fl. 194 e o 

respectivo alvará expedido à fl. 201.

A parte exequente fora intimada acerca do levantamento de valores, 

conforme se vê às fls. 203/203-verso.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

P.I.C.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatado nos autos.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239130 Nr: 6563-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE MONTEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 239686 Nr: 7330-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO, Ingrid Favoreto, 

Reinaldo Favoretto Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE REINALDO FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, INGRID FAVORETO - OAB:48907/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista requerimento de fl.57, DEFIRO o prazo de 90 (noventa) 

dias para a inventariante dar prosseguimento ao feito conforme 

determinado.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260088 Nr: 24933-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, DBDS, AHBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJS, JAB, KDBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGNALDO DE JESUS SILVA, Filiação: 

Maria Madalena de Jesus e Florentino Gonçalves de Oliveira, data de 

nascimento: 25/01/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

Telefone 9683 3517 e atualmente em local incerto e não sabido JOSIANI 

ALBINI BENTO, Cpf: 03401971107, Rg: 2070489-5, Filiação: Moacir Albini 

Bento e Maria Zenilda da Silva Bento, data de nascimento: 09/09/1989, 

brasileiro(a), natural de São Miguel do Guaporé-RO, solteiro(a), Telefone 

65 9695-0949. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pela Promotora de Justiça que subscreve a presente, no uso de 

suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência oferecer a presente REPRESENTAÇÃO 

PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO Em face de 

AGNALDO DE JESUS SILVA, e JOSIANI ALBINI BENTO; em defesa de D. B. 

DA S., nascido em 17/07/2014, com 03 anos de idade, filho dos 

requeridos, atualmente sob os cuidados do Sr. Gilson Paulo de Oliveira; A. 

H. B. DA S., nascido em 26/09/2010, com 007 anos de idade, filho dos 

requeridos e K. D. B. DA S., nascida em 07/09/2006, com 11 anos de 

idade, filha dos requeridos, pelas razões fáticas e jurídicas abaixo 

expendidas. 01) Dos Fatos Conforme se infere dos documentos que 

instruem a inicial, as crianças D. B. da S., A. H. B. da S. e K. D. B. da S. 

são irmãos do adolescente Ronair Bento da Silva, o qual encontra-se 

acolhido na Casa do Adolescente nesta cidade. Ronair foi acolhido pois 

estava em situação de risco com os pais, os quais acabaram sendo 

destituídos do poder familiar e condenados criminalmente pelo crime de 

estupro de vulnerável tendo como vítima o próprio menor. Desde o 

acolhimento de Ronair, as equipes técnicas do juízo e das instituições de 

acolhimento acompanham o seu grupo familiar, a fim de verificar se os 

seus irmãos também estariam em situação e risco na companhia dos pais. 

(...). Ocorre que, em julho de 2017, coincidentemente após o julgamento 

pelo Tribunal de Justiça do recurso interposto contra a sentença que 

condenou Agnaldo de Jesus Silva e de Josiani Albini Bento pelo crime de 

estupro de vulnerável, os dois tomaram rumo ignorado, abandonando os 

filhos com terceiras pessoas. (...). Desta forma, não resta alternativa 

senão o ajuizamento da presente demanda visando verificar a situação em 

que os infantes se encontram, de modo a assegurar os seus direitos. 02) 

Fundamentação Jurídica. Conforme pode ser observado, inegavelmente os 

infantes acima se encontram em flagrante situação de risco (art. 998, do 

ECA). Assim, cabe à família, à sociedade e ao Poder Público (art. 227, da 

CF/1988) atendê-las, com prioridade absoluta (art. 4º, parágrafo único, do 

ECA), tudo com o intuito de resguardar seus direitos à proteção integral. 

(...) A legislação é clara ao estabelecer as medidas protetivas em casos 

como o presente, de modo que a lei permite seja aplicada a medida de 

proteção a menores que se encontrem em situação de risco, o que restou 

comprovado no caso concreto. 03) Dos Pedidos. Em razão disso, o 

Ministério Público requer: a) Seja procedido ao registro e autuação do 

presente; b) A aplicação, em favor de D. B DA S., A. H. B. DA S. e K. D. B. 

DA S., das medidas protetivas previstas no art. 101, incisos II, III, IV e do 

ECA, até a efetiva realização do estudo psicossocial junto aos seus 

genitores e outros parentes, COM URGÊNCIA; c) A realização de estudo 
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psicossocial pormenorizado do caso pela equipe interprofissional do juízo 

da Infância e Juventude, devendo ser esclarecida a atual situação dos 

requeridos, demais parentes e terceiros que possam e queiram receber a 

guarda dos infantes, apresentando parecer sobre a guarda dos meninos e 

a possibilidade de destituição do poder familiar dos genitores, no prazo 

mais breve possível; d) Seja oficiado ao Conselho Tutelar e Secretário 

Municipal de Assistência Social, para que procedam ao acompanhamento 

quinzenal de Davi Bento da Silva, Abraão Henrique Bento da Silva e 

Kharollyn Daianny Bento da Silva, adotando as medidas de proteção 

pertinentes ao caso concreto, com a juntada dos respectivos relatórios de 

atendimento, além de realizar diligências no intuito de obter o atual 

endereço destes últimos, bem como de seus genitores; e Seja designada 

audiÊncia para oitiva dos genitores, dos avós, outros parentes e terceiros 

eventualmente localizados, após a realização do estudo psicossocial 

acima identificado, COM URGÊNCIA. f) A citação de Agnaldo de Jesus 

Silva e de Josiani Albini Bento para que, querendo, ofereçam defesa, no 

prazo legal (ECA, ART. 196 e seguintes). Termos em que, Pede 

deferimento. Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que os requeridos estão em local 

incerto e não sabido, CITEM-SE os requeridos Agnaldo de Jesus Silva e 

Josiani Albini Bento, via edital.Não havendo manifestação nos autos, no 

prazo legal, se faz necessária ainda à nomeação de curador 

especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II 

do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

procurador da UNIJURIS.Intime-se a psicóloga do juízo, Daniele Bolsan 

Marcheto para que proceda com a realização de estudo psicossocial 

pormenorizado do presente caso, no prazo de 30 (trinta) dias.Com a 

juntada do estudo psicossocial, abro vista ao Ministério Público para 

manifestação. Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 18 de janeiro de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166827 Nr: 6571-48.2014.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VR, AMPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

 AUTOS N.º 6571-48.2014.811.0055 – código 166827

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VILSON ROTILLI e ANGELA MARIA POLO ROTILLI

PARTE REQUERIDA: HENRIQUE POLO ROTILLI

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/03/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, para que 

possam tomar conhecimento dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita em sua parte dispositiva.

 SENTENÇA: (...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, 

razão pela qual: I - DECRETO a interdição de Henrique Polo Rotilli, 

qualificado nos autos, DECLARANDO-O absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III 

do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, 

nos limites abaixo estabelecidos; II – NOMEIO como os genitores Sr. Vilson 

Rotilli e Sra. Angela Maria Polo Rotilli, qualificados nos autos, como 

curadores, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às 

restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o 

interditado Henrique Polo Rotilli, portanto, privado de, sem os curadores 

ora indicados, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

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

Processo Civil. Custas pela parte requerente. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pelos Curadores. Caberá ao Oficial do Registro Civil das 

Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas 

naturais do local de nascimento do interditando, para fins de anotação da 

interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, 

parágrafo único e § 1º do art. 107). Após o decurso do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Eu, Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 13 de dezembro de 2017.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201363 Nr: 15770-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, PSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 15770-60.2015.811.0055 CÓDIGO 201363

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ERONILDA DA SILVA e PAULO SERGIO SOUZA 

SILVA

PARTE REQUERIDA:

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/09/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 500,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS, INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Trata-se de Ação de Curatela c/c Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada por Eronilda da Silva, 

requerendo a interdição de Paulo Sérgio Souza Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Narra a requerente, em síntese, que é 

cônjuge do curatelando, o qual possui transtornos mentais crônicos, razão 

pela qual é incapaz de reger os atos da vida civil. Relata ainda que o 

interditando não apresente condições de se locomover até a agência 
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bancária para efetuar o saque de seu benefício previdenciário, sendo 

incapaz de realizar por si só tal ato. Desse modo, requer seja constituída a 

curatela de Paulo Sérgio Souza Silva, nomeado a Sra. Eronilda da Silva 

como curadora do mesmo. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

13/24. A inicial foi recebida às fls. 25/27, sendo deferida a liminar 

nomeando a Sra. Eronilda da Silva como curadora provisória do 

interditando Paulo Sérgio Souza Silva. Em audiência foi realizada a 

entrevista do curatelando (fl. 33/34). Laudo pericial médico aportado à fl. 

48. Parecer ministerial às fls. 54/57, manifestando favoralvelmente a 

decretação da curatela da Paulo Sérgio Souza Silva, nomeando a 

requerente como sua curadora. Os autos vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela c/c Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada por Eronilda da Silva, 

objetivando a nomeação da requerente como curadora do Paulo Sérgio 

Souza Silva. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade 

precípua preservar os interesses do curatelado, cuidando de tudo que diz 

respeito à sua pessoa e aos seus bens. In casu, não restam dúvidas que 

a curatela deve ser deferida àquele que possui melhores condições de 

zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a quem demonstre 

afeição ao incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em 

instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a 

pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado, cuidando no que diz respeito 

a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade. Na nomeação 

de curador o magistrado deve ter em vista a situação que melhor se 

amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que 

questões econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu 

bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO 

MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER OS INTERESSES DO 

INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO 

DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR 

NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua 

preservar os interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

A sua pessoa e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve 

ser deferida àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses 

do curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, 

o magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem 

estar do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009) (destaque nosso) No caso em tela, verifica-se que 

o curatelando não apresenta condições de reger por si só sua vida civil, 

uma vez que o laudo médico de fl. 19 afirma que a este é portador de 

transtorno mental crônico, aliado ainda, ao laudo pericial de fl. 48 diz que o 

curatelando é portador de transtorno psíquico crônico caracterizado como 

esquizofrenia (CID: F31.2), motivo pelo qual necessita da presença de 

terceiros ou familiares como cuidador. Assim, vejo o conjunto probatório 

aportado aos autos demonstram que o curatelando não possui condições 

de gerir os seus interesses da vida civil. Nesse sentido é a jurisprudência: 

PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA 

NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA 

DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS 

SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM 

PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53). Com efeito, diante da comprovação das necessidades 

especiais do curatelando nos autos, constato que o mesmo não apresenta 

condições de por si só praticar os atos da vida civil ou mesmo gerir suas 

finanças e negócios. Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que 

alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam 

fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos 

previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz respeito 

essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub judice 

também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser entendidos 

como “de mera administração”. Desse modo, verifico que o pedido merece 

acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do relatório médico 

(fl. 19) e laudo pericial (fl. 48) que o curatelando apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e a impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil, motivo pelo qual a nomeação da requerente como 

curadora do Sr. Paulo Sergio Souza Silva, é medida que se impõe. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão 

pela qual: I - NOMEIO a Sra. Eronilda da Silva como curadora do Sr. Paulo 

Sergio Souza Silva, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC. II – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando o Sr. Paulo Sergio Souza Silva, portanto, 

privado de, sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração. Por consequência, DECLARO 

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

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento do curatelado, para fins de anotação em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências.

Eu, Vinicius Sevilha Santana, estagiário, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 31 de maio de 2017.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210973 Nr: 2818-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO DA SILVA, Cpf: 

81820119149, Rg: 105.618-38, Filiação: Francisco Joaquim da Silva e 

Maria Aparecida Gomes Leal, brasileiro(a), casado(a), taxista. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 1.460,31 

(um mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta e um centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 

0037084-0, Agência 2086, Op. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de 

Jaiane Santana da Silva, CPF n. 049.168.201-85.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE a parte executada, através de edital, 

nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) 
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dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia em atraso, com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante da parte exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como considerando que houve pedido de 

decreto de prisão civil, abro vista ao Ministério Público.Após, venham-me 

os autos conclusos.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 220431 Nr: 10395-44.2016.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 50, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170846 Nr: 12239-97.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDSC, PDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE CONSTANCIA DE OLIVEIRA, Cpf: 

00057699143, Rg: 1436370-4, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para que no prazo de 3 (três) 

dias, efetuae o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 953,36 

(novecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas,comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º); BEM COMO para pagar o valor de R$ 

15.361,24 ( quinze mil tresentos e sessenta e um reais e vinte e quatro 

centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez 

por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de custas, e também 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por Matheus Gabriel dos Santos Constância, representado por 

sua genitora Patrícia dos Santos, em face de Andre Constância de 

Oliveira, todos devidamente qualif icados nos autos em 

epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão dos dois procedimentos 

no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio preenchidos os 

requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o prosseguimento da 

pretensão executória.I - Com relação às parcelas vencidas em 

maio/junho/julho/2017, INTIME-SE a parte executada via EDITAL para que 

em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 953,36 

(novecentos e cinquenta e três, trinta e seis), com os acréscimos legais, 

bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária 

da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

dias (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, caso a parte executada 

não efetue o pagamento, não prove que efetuou e não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, desde já determino o protesto 

do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), bem como 

considerando que houve pedido de decreto de prisão civil, abro vista ao 

Ministério Público.II – Outrossim, havendo requerimento, EXPEÇA-SE em 

favor da parte credora certidão comprobatória do ajuizamento da presente 

ação para fins de averbação junto ao registro de imóveis, registro de 

veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade 

(CPC, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à parte credora deverá 

informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).III - 

INTIME-SE o devedor, via Edital, para pagar em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, 

acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento). (CPC, 523 e § 1º).IV - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do crédito exequendo (CPC, art. 523, § 3º), 

observando o bem indicado pelo exequente.V - Em havendo indicação de 

bens pelo credor PENHOREM-SE os bens indicados (CPC, art. 524, VII).VI - 

Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo de 

15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525). VII - 

Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.VIII - 

Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de expropriação (CPC, 

art. 685, parágrafo único).Proceda-se com a conversão do feito para 

cumprimento de sentença.Após, vista dos autos ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 07 de novembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177780 Nr: 19898-60.2014.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESQD, EPDQS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANES CAMILO DE SOUZA 

- OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NENEL MOREIRA JARDIM, brasileiro(a), 

Telefone 37 9805 6000. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente ação de alimentos, 

para condenar Nenel Moreira Jardim, qualificado nos autos em epígrafe, a 

pagar, todo dia 10 (dez) de cada mês, a quantia equivalente a 53,4% 

(cinquenta e três vírgula quatro por cento) do salário mínimo vigente, 

correspondente à R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de alimentos, bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias em favor 

do adolescente Eric Stallone Queiroz Jardim, depositando na conta 

bancária da representante legal do requerente, Banco do Brasil, agência 

nº. 1321-8, Conta nº. 58.487-8Expeça-se Carta Precatória, a fim de que o 

requerido seja devidamente intimado da presente sentença, assim como 

para que imediatamente possa cumpri-la.Custas pela parte requerida, 

contudo, anotando ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 
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de praxe.Às providências necessárias. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208497 Nr: 834-93.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RXG, FXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL GONZALES DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.Custas pela 

parte executada.Publique-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Após as anotações de praxe, arquivem-se os 

autos.Às providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213690 Nr: 5027-54.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDN, TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFERSON CARLOS NASCIMENTO, Cpf: 

93953828134, Rg: 14148404, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, para no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 816,30 

(oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos), com acréscimos legais, 

bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento 

judicial e decretada a sua prisão civil por até 3 (três) meses (CPC, art. 

528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 48.738-4, Agência 

1321-8, Banco do Brasil, em nome de Tatiane Correia dos Santos, CPF n. 

028.458.101-13.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE o devedor, através de edital, para, 

em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no valor de 

R$ 816,30 (oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos), com os 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária à 

nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra legal prevista 

no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador 

especial, na pessoa da Defensoria Pública, para querendo, apresentar 

justificativa no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte exequente 

através de seu procurador.Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215491 Nr: 6416-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TELMA MARIA DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Considerando o acordo entabulado entre as partes na 

presente audiência, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, celebrado nestes autos, assim, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres 

decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.A requerente voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja Telma Maria dos Santos.Sem custas às 

partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, nos termos do 

art. 90, parágrafo 3º do CPC.Intime-se o Cartório de Registro Civil para as 

averbações necessárias.Homologo a desistência do prazo recursal. 

Sentença publicada em audiência. Saem as partes devidamente intimadas. 

Intime-se pessoalmente a requerida da presente sentença.Oficie-se a 

fonte pagadora do requerido, a empresa Carlos Webler para que esta 

proceda com o desconto da pensão alimentícia do requerente e transfira 

para a conta da requerida conforme constam às fls. 68. Arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216381 Nr: 6963-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGC, JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Martins Lourenço - 

OAB:5154-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo de suspensão citado nos autos. Nos termos da legislação vigente e 

do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte 

autora pessoalmente, para requerer o que lhe é de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito (CPC, art. 485, III).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235690 Nr: 2143-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGDS, PD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da ilustre advogada, Dra. 

Bárbara Fernandes de Oliveira, OAB - MT 23192/O, para que possa tomar 

conhecimento, da r. decisão que segue adiante transcrita: "Vistos. Em 

análise do requerimento de fls. 40/49, vejo que o presente feito restou 

devidamente sentenciado à fl. 38, desse modo, considerando os fatos 

alegados e tendo em vista a necessidade de se formar o contraditório, 

entendo, que deve ser proposta ação de substituição de curatela em face 

da atual curadora de Paulino Dias. Posto isso, intime-se a procuradora do 

Sr. Cícero Gonçalves, para querendo, propor ação pertinente. No mais, 

cumpra-se integralmente a sentença de fl. 38. Às providências 

necessárias.", referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242110 Nr: 10459-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO PROCOPIO DE LIMA 

SANCHES, Cpf: 88348539115, Rg: 12651923, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por 

Luciana Sanches Vicente de Lima em face de Roberto Procópio de Lima 

Sanches, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.A 

requerente alega, em síntese, que as partes casaram-se em 12.08.2016 

sob o regime de comunhão parcial de bens, todavia, tendo em vista a 

convivência insuportável, as partes decidiram pela separação há 

aproximadamente 06 (seis) meses.Registra que as partes não possuem 

filhos em comum, bem como não amealharam durante a união 

matrimonial.Desse modo, requer seja declarado o divórcio do casal, bem 

como volte à mesma a usar o nome de solteira.Juntou os documentos de 

fls. 06/A inicial foi recebida à fl. 12.Devidamente citada à fl. 21, a parte 

requerida deixou transcorrer o lapso temporal sem qualquer manifestação 

(fl. 24).Petitório da parte autora, pleiteando pelo julgamento antecipado da 

lide.Vieram-me os autos conclusos. É o relatório.Decido.Cuida-se de Ação 

de Divórcio Litigioso proposta por Luciana Sanches Vicente de Lima em 

face de Roberto Procópio de Lima Sanches, objetivando o divórcio entre 

as partes.Primeiramente, considerando que a requerida não contestou o 

pedido inicial, decreto-lhe a revelia e aplico ao presente o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória:“Art. 355. 

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas” Todavia, nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de 

Processo Civil, por versar a causa sobre direitos indisponíveis, a revelia 

não induz os efeitos mencionados no artigo 344 do mesmo código, assim 

passo a análise da possibilidade do pedido no presente feito.No mais, 

verifico que inexistem nos autos irregularidade ou vício processual a ser 

sanado preliminarmente, motivo pelo qual, passo de imediato, a decidir 

sobre o mérito.Assim, analisando o caso concreto, vejo que o pedido em 

questão tem seu fundamento jurídico previsto no artigo 226, § 6º, da 

Constituição da República, que assim dispõe:Art. 226 (...)§ 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.Outrossim, com o 

advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é mais necessário 

se comprovar o lapso temporal de dois anos de separação de fato para 

que haja a dissolução do casamento pelo divórcio, deste modo, o divórcio 

das partes é medida que impõe.DispositivoPosto isso, diante de tudo que 

dos autos consta, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto litigioso requerido por Luciana 

Sanches Vicente de Lima em face de Roberto Procópio de Lima Sanches. 

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja: LUCIANA SANCHES VICENTE.Oficie-se o Cartório de 

Registro Civil desta Comarca, para as averbações necessárias.Custas 

pela parte requerida.Ciência à Defensoria Pública.Publique-se. Intime-se. 

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias. Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148842 Nr: 8771-96.2012.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

AUTOS N.º 8771-96.2012.811.0055 – código 148842

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IZAUDETE MALAQUIAS DO NASCIMENTO ANTONIO

PARTE REQUERIDA: SIDIMARCIO MALAQUIAS NISTROM

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/09/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 622,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEITOS E INTERESSADOS, para que 

possam tomar conhecimento dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita em sua parte dispositiva.

 SENTENÇA: (...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos 

autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I – 

DECRETO a interdição de Sidimarcio Malaquias Nistrom, qualificado nos 

autos, DECLARANDO-O absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Izaudete Mlaquias do 

Nascimento Antonio, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando o interditado Sidimarcio Malaquias Nistrom, 

portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, 

dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, 

e/ou praticar os atos de mera administração. Por consequência, DECLARO 
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EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento do interditando, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107). Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Às providências.

Eu, Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 13 de dezembro de 2017.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193045 Nr: 9374-67.2015.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVLO, VGLO, ELO, VLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR ORTIZ, Filiação: Tereza 

Valenzuela, data de nascimento: 03/01/1977, brasileiro(a), natural de 

Ponta Pora-MS, solteiro(a), pintor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente ação de alimentos, 

para condenar Júlio Cezar Ortiz, já qualificado nos autos, a pagar a 

quantia de 01 (um) salário mínimo vigente, valor atualmente equivalente a 

R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) a título de alimentos em favor 

de Cesar Vinicius Leão Ortiz, Vitor Gabriel Leão Ortiz e Edilson Leão Ortiz, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinária.A 

pensão alimentícia deverá ser paga até dia 10 (dez) de cada mês, a ser 

depositada em conta bancária de titularidade da genitora da 

requerente.Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Custas pela parte requerente, 

contudo, anotando ser esta beneficiária da justiça gratuita.Ciência ao 

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

as baixas e anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206457 Nr: 20033-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLBC, EDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento retro, para tanto, determino a suspensão do feito, 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se a parte autora 

pessoalmente, bem como seus procuradores, para manifestar interesse 

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

extinção (CPC, art. 485, inciso III).

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 233047 Nr: 21963-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AABM, JLBM, SGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEAN ANTONIO MAZZO, Cpf: 

06805613825, Rg: 936343, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO (A, S) Requerido(a), acima qualificado(a, s) 

para que, ciente, cumpra a determinação judicial firmada nos autos e 

abaixo consignada ou cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante 

deste, mais precisamente para pagar o valor de R$ 2.152,44 (dois mil, 

cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de 

15 (quinze dias), sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total do débito, acrescido de custas, e também de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento). (CPC, 523 e § 1º). Conta para depósito: Conta 

n.00004464-1, Op. 013, Agência 1142 da Caixa Econômica Federal em 

nome de Sirley Gomes Bianquim, CPF n.715.437.401-20.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista queparte exequente esgotou 

todas as diligências no sentido de localizar o endereço do executado, 

restando estas infrutíferas, a citação do executado via edital, é medida 

que se impõe.Desse modo, DEFIRO o petitório de citação por edital retro.No 

mais, não havendo manifestação nos autos no prazo legal, se faz 

necessária, ainda, à nomeação de curador especial.Assim, considerando 

a disposição legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 25 de outubro de 2017

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246594 Nr: 14067-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ERICK RIBEIRO 

VENDRAME, TASSIA RIBEIRO VENDRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEONARDO CEZAR VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor do postulado de fls. 28, que em cumprimento ao art. 

1º da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte autora da dilação do 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão de fl. 26.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249565 Nr: 16308-70.2017.811.0055
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 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMC, AOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20 (VINTE)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição de Agrinaldo Ovidio Candido, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; 

II – NOMEIO-LHE curadora o Sra. Angela Maria Candida, qualificada nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC; III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às 

restrições, nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o 

interditando Agrinaldo Ovidio Candido, portanto, privado de, sem a 

curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

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

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta 

cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento 

da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107). 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64686 Nr: 6197-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA SILVA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUAREZ DA COSTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

providenciar o preparo da carta precatória expedida para a comarca de 

Cuiabá/MT para posterior distribuição.

Kamila T Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252699 Nr: 18965-82.2017.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO:I - Designe-se data para realização da audiência 

de mediação e conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.II - Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

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

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231164 Nr: 19756-85.2016.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAN, BAN, EAA, AAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT, KAMILLA PALU SASSAKI - OAB:16898/MT, 

KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, Renata M. de A. V. Neto 

Debesa - OAB:11674-B

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 173/174, REDESIGNO a audiência para o 

dia 21/03/2018, às 14h00min.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188012 Nr: 4976-77.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as certidões de fls. 52 e 38, intime-se o procurador da parte 

autora, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

No mais, proceda-se com a correção da numeração dos autos.

Decorrido prazo, certifique-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188013 Nr: 4978-47.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 76, intime-se o procurador da parte 

exequente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informando o atual endereço do executado, sob 
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pena de extinção.

Decorrido prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215098 Nr: 6064-19.2016.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT, ROGERIO SILVA SANTOS - OAB:12.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 Vistos.

Em análise dos autos, vejo que a parte autora voltou a residir neste 

município, dessa forma, imperativa a competência desse juízo.

Assim, dando prosseguimento ao feito, intime-se a parte autora 

pessoalmente, bem como, através de seu procurador, para que manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informando seu atual endereço e do requerido, sob pena de extinção do 

feito.

Caso tenha interesse no prosseguimento do feito, venham-me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216632 Nr: 7193-59.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGAM, DAADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Max Arruda Abreu - 

OAB:4485

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 80, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270493 Nr: 1539-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAF, JVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, Valdomiro Antonio da Silva - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A doutrina costuma referir-se a tais 

documentos como aqueles sem os quais não há como fazer prova do 

alegado pelo autor, tratando-os, em última análise, como casos de “prova 

legal”.

 Posto isso, INTIME-SE a parte requerente, através de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, juntando 

aos autos certidão de casamento das partes, sob pena de indeferimento 

desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 

c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253936 Nr: 19851-81.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A, JDC.GASPAR-SC- 2ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição indicando novo endereço para citação 

da requerida, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro: Vila Nazaré, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gome de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 208815 Nr: 1072-15.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDEN JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A CREDITO E 

FINANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes, nas pessoas de seus 

advogados para manisfestarem, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146887 Nr: 6639-66.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DAVI BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176915 Nr: 18984-93.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON BRAZIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT
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 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 8581 Nr: 1139-73.1999.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT, EGON JOSE EIDT

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

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 Certifico que, tendo em vista a certidão retro, intimo a parte exequente 

para se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 481/494, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 1794 Nr: 129-96.1996.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDI S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MARCIO 

RICARDO INTROVINI ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:OAB/SP 236.655, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT

 Intimação dos advogados das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda ao pagamento, pró-rata, do saldo devedor das CUSTAS 

PROCESSUAIS no valor de R$ 297,11 (duzentos e noventa e sete reais e 

onze centavos), cujo valores devem ser recolhidos em guias próprias ao 

FUNAJURIS, (Guias a ser emitida no SITE www.tjmt.jus.br – Custas e 

Taxas final ao remanescente), juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas. Bem como ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 81,40, (oitenta e um reais e quarenta 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos comprovantes. 

Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os pagamentos será 

emitida Certidão de Débito relativa aos valores das custas e taxas e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - DCA e ao 

IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de Arquivo-CRA-MT, para ser 

distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 54 Nr: 113-50.1993.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOSELINA LÚCIA SANTOS SOUZA - 

OAB:3.493 OAB/MT

 Certifico que o advogado Nilton Massaharu Muraii levou os presentes 

autos com vista em 06/12/2018 e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128013 Nr: 6972-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6972-86.2010 (Cód. 128013)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ante o teor da certidão de fl. 154, intime-se o exequente por meio da via 

editalícia.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137258 Nr: 7591-79.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE BORGES AZAMBUJA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, deixando de condenar a 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor do requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104516 Nr: 3355-89.2008.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3355-89.2008 (Cód. 104516)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122040 Nr: 1106-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1106-97.2010 (Cód.122040)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 124040 Nr: 3051-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ZENEIDE MONTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3051-22.2010 (Cód. 124040)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126559 Nr: 5500-50.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA CORREA ALCEBIADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5500-50.2010 (Cód. 126559)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 307 de 716



quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ante o teor da certidão de fl. 181, intime-se o exequente por meio da via 

editalícia.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 107222 Nr: 5906-42.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRA DE LURDES PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5906-42.2008 (Cód. 107222)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108943 Nr: 7602-16.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE RODRIGUES ALVAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7602-16.2008 (Cód. 108943)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 111096 Nr: 1312-48.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUE PEREIRA SANDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1312-48.2009 (Cód. 111096)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122041 Nr: 1107-82.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO NICOMEDIO GOMES, VALMIR DA SILVA 

OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1107-82.2010 (Cód. 122041)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145871 Nr: 5577-88.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 5577-88.2012 (Cód. 145871)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

Intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado 

para se manifestar acerca da convalidação das provas produzidas, bem 

como para apresentar impugnação, sendo seu silêncio, portanto, 

interpretado como sua anuência.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Não nos olvidemos, ainda, que o artigo 4º da lei processual é de clareza 

solar ao dispor que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, além de ser 

responsabilidade do juiz “velar pela rápida solução do litígio”, nos moldes 

do artigo 139, II, do CPC.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171419 Nr: 12924-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INEZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12924-07.2014 (Cód.171419)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177591 Nr: 19648-27.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19648-27.2014 (Cód.177591)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 
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formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179570 Nr: 21634-16.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA APARECIDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 21634-16.2014 (Cód. 179570)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 58100 Nr: 7570-79.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO WINK-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ANGELICA 

KARLINSKI - OAB:9580, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, MAGNA KATIA 

SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - 

OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7570-79.2006 (Cód. 58100)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104392 Nr: 3183-50.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3183-50.2008 (Cód.104392)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106044 Nr: 4801-30.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VENTURA GERONIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4801-30.2008 (Cód. 106044)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 
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parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 110770 Nr: 1008-49.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANISE DIETER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº 1008-49.2009 (Cód. 110770)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 110803 Nr: 1018-93.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILTON FLORENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº 1018-93.2009 (Cód. 110803)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 113606 Nr: 3757-39.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA APARECIDA FLAMONCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 126/2009 (Cód. 113606)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de desarquivamento.

 Por conseguinte, ante a informação de fl. retro, manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125419 Nr: 4388-46.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGILIO RIBEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, THIAGO CRUZ FURLANETO GARCIA - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, deixando de condenar o 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 
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honorários advocatícios, por ser beneficiário da Justiça 

Gratuita.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor do requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125552 Nr: 4538-27.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOPES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, deixando de condenar o 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiário da Justiça 

Gratuita.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor do requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125618 Nr: 4602-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIR SERGIO FERNANDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4602-37.2010 (Cód. 125618)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125937 Nr: 4909-88.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CUSTÓDIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 629/20010 (Cód. 125937)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de desarquivamento.

 Por conseguinte, ante a informação de fl. retro, manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129433 Nr: 8269-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LINHARES GOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8269-31.2010 (Cód. 129433)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136056 Nr: 6279-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIA MUNIZ BONFIM AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6279-68.2011 (Cód. 136056)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137218 Nr: 7550-15.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO CRESTINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7550-15.2011 (Cód. 137218)

VISTOS, ETC.

Cumpra-se o segundo parágrafo do decisum de fl.90.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137257 Nr: 7592-64.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em consonância com o 

princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico da parte requerida, o qual fixo, com 

fulcro no artigo 85, §3º, I, e §6º do NCPC, no percentual de 10% sobre o 

valor da causa, ou seja, R$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro 

reais), em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, ficando, 

contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da 

justiça concedida a parte autora.Condeno, ainda, a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, entrementes, assim 

como os honorários sucumbenciais, permanecerão suspensa sua 

exigibilidade em razão da gratuidade.A respeito, lembremos que a 

demanda apenas foi ajuizada em decorrência de a parte autora não ter 

formulado prévio requerimento administrativo, porquanto a autarquia 

poderia ter concedido o benefício acaso a requerente tivesse postulado 

previamente, assim como ocorrera no curso da demanda, logo, fora ela 

quem dera causa ao ajuizamento da ação, o que justifica a sua 

condenação aos consectários legais.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se observadas as formalidades legais, ficando autorizado o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e sua entrega a 

autora mediante cópia nos autos às suas expensas, devendo o mesmo 

r e t i r á - l o s  n o  p r a z o  d e  0 5  ( c i n c o ) 

dias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153019 Nr: 1692-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1692-32.2013 (Cód. 153019)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de desarquivamento.

 Por conseguinte, ante a informação de fl. retro, manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 251163 Nr: 17644-12.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRANE FARIAS RABELO 

LEITÃO - OAB:28135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17644-12.2017 (Cód. 251163)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que o autor requereu a desistência da 

ação, pleiteando o arquivamento do processo.

Ressai dos autos, que até o momento a parte não foi citada e, em 

decorrência, não houve a angularização processual.

Desta feita, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal.

No mais, proceda-se o levantamento do valor depositado para garantia do 

juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades 

legais, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua entrega ao autor mediante cópia nos autos às 

suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Isento de custas e despesas processuais, além da isenção no tocante 

aos honorários advocatícios, diante da inexistência de litigiosidade.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1209 Nr: 334-91.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 334-91.1997 (Cód. 1209)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 102872 Nr: 1720-73.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1720-73.2008 (Cód.102872)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106039 Nr: 4796-08.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GERONIMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4796-08.2008 (Cód. 106039)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106243 Nr: 4985-83.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMITA SEVERINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4985-83.2008 (Cód. 106243)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora desistiu da ação, 

pleiteando pelo seu arquivamento, tendo transcorrido “in albis” o prazo 

para o demandado manifestar-se acerca ao aludido requerimento.

Em decorrência, HOMOLOGO a desistência da ação formulada para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do alusivo diploma legal.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades 

legais, ficando autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua entrega ao autor mediante cópia nos autos às 
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suas expensas, devendo o mesmo retirá-los no prazo de 05 (cinco) dias.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade concedida à parte autora.

Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em favor da 

parte requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, o 

mesmo deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 108749 Nr: 7411-68.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7411-68.2008 (Cód. 108749)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 101235 Nr: 187-79.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156216 Nr: 4822-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129624 Nr: 8460-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GONÇALO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131261 Nr: 962-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BENTO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128649 Nr: 7561-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK PAULO DE JESUS, ALINE RODRIGUES DOS REIS 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, as providências de sua alçada no prazo de 05 (cinco) dias, 

eis que a petição de fls. 143/144 encontra-se apócrifa.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 184984 Nr: 2640-03.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRA DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168599 Nr: 9227-75.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON FERREIRA DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente Certifico que, nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os termos da certidão de fl. 175, ou seja, 

informar o endereço atualizado do(a) autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137480 Nr: 7836-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116168 Nr: 6227-43.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDA ELISA HERPICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142238 Nr: 1606-95.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO CARDOSO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104903 Nr: 3714-39.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREONICE ORLANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

NEWTON TARUFI, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar as partes de que foi 

designado o dia 12 de fevereiro de 2018, às 17h00, para realização de 

perícia médica na autora, , com o Dr. Dario Togo Shimosako, na Clínica 

Santa Helena, situada na Av. Tancredo Neves, n. 1024-N, fone: 

3326-5566.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189473 Nr: 6279-29.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): POLAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES 

LTDA-ME, CNPJ: 02673517000177. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de POLAR COMERCIO DE 

CLIMATIZADORES LTDA-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1348/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 10.228,07

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244950 Nr: 12729-17.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO VIEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGERIO VIEIRA ME, CNPJ: 

07823481000184. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ROGERIO VIEIRA ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1501/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/01/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 36.853,44

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121746 Nr: 820-22.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. MARQUES, VALDEMIR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. MARQUES, CNPJ: 26792242000159 e 

atualmente em local incerto e não sabido VALDEMIR MARQUES. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de V. MARQUES e VALDEMIR 

MARQUES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9830/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.576,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146150 Nr: 5870-58.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECLASISTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BALANÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TECLASISTEM INDUSTRIA E COMERCIO 

DE BALANÇAS, CNPJ: 01544327000197. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/06/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TECLASISTEM INDUSTRIA E 

COMERCIO DE BALANÇAS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20122820/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.656,11

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163624 Nr: 838-04.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA LUIZA FREIRE DE SOUZA 

KRAKHECKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIELLA LUIZA FREIRE DE SOUZA 

KRAKHECKE, Cpf: 24904470842, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/01/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de DANIELLA LUIZA 

FREIRE DE SOUZA KRAKHECKE, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3232 A 3233/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/11/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 99.432,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216189 Nr: 6812-51.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ VALA, JOAO LUIZ VALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO LUIZ VALA, Cpf: 47688459915, 

Rg: 37409669, Filiação: Terezinha Irene Vala e Emilio Vala, casado(a), 

professor e atualmente em local incerto e não sabido JOAO LUIZ VALA, 

CNPJ: 26764415000125. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 17/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOÃO LUIZ VALA e JOAO 

LUIZ VALA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Infração, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

7308/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 146.474,70

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109934 Nr: 103-44.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTA WASER KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CHRISTA WASER KRAUSE, Cpf: 

75980312153, Rg: W662059-U, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor as custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, haja vista que houve a formação 

da angularização processual, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 5% sobre o valor da causa, devidamente corrigido.A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

15 de março de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141897 Nr: 1242-26.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. PEREIRA COMUNICAÇÃO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. R. PEREIRA COMUNICAÇÃO-ME, CNPJ: 

07506198000129. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/02/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de S. R. PEREIRA 

COMUNICAÇÃO-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de PARCELAMENTO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 05059/2011, 05060/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.078,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164884 Nr: 3128-89.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ANTONIO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JOSÉ ANTONIO DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4203 A 

4206/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.505,39

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167130 Nr: 7089-38.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ASSIS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYCON DOUGLAS ASSIS DA SILVA 

ME, CNPJ: 13788044000170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MAYCON DOUGLAS 

ASSIS DA SILVA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de MULTAS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1520/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.286,40

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176238 Nr: 18329-24.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA D.V BASTOS- MERCADO ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbro que o exequente pleiteia com fulcro no 

artigo 40 da LEF, pela suspensão do feito e seu subsequente 

arquivamento.

Nessa toada, defiro o requerido, razão pela qual, suspendo o andamento 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 

da Lei de Execução Fiscal, período em que não fruirá o lapso 

prescricional.

Após o seu transcurso, intime-se a parte exequente para se manifestar 

em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191695 Nr: 8075-55.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DONIZETTI DA SILVA FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO DONIZETTI DA SILVA FIRMINO, 

Cpf: 30671647920, Rg: 1167251-0, Filiação: Filomena Inacia da Silva e 

Antonio Firmino Neto, data de nascimento: 16/09/1957, natural de 

Mandaguari-PR, separado(a) judicialmente, eletrecista, Telefone 65 9916 

8618. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de PEDRO DONIZETTI DA 

SILVA FIRMINO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CMJ, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1598/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/09/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.562,53

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233718 Nr: 22501-38.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. D. DA SILVA RECILAGEM ME, WALDECI 

DELGADO DA SILVA

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

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W. D. DA SILVA RECILAGEM ME, CNPJ: 

09410912000106 e atualmente em local incerto e não sabido WALDECI 

DELGADO DA SILVA, Cpf: 60945478100, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de W. D. DA SILVA RECILAGEM 

ME e WALDECI DELGADO DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4485/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/10/

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.016,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233737 Nr: 22539-50.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DE LIMA FRANÇA KOGA 

FERREIRA

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

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISANGELA DE LIMA FRANÇA KOGA 

FERREIRA, Cpf: 25131671809, brasileiro(a), médica. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ELISANGELA DE LIMA 

FRANÇA KOGA FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ITCD, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6923/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/07/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.975,37

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9175 Nr: 1846-41.1999.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIAUSYSTEM INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:2922-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KIAUSYSTEM INFORMÁTICA LTDA, 

CNPJ: 37503851000167, Inscrição Estadual: 131407490. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, com fundamento no art. 174, I, do Código 

Tributário Nacional, DECLARO PRESCRITO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

reclamado, e em conseqüência, declaro extinto o crédito tributário referido 

e o faço nos termos do art. 156, inc. V, do CTN. E nos termos do artigo 

269, IV do CPC, DECLARO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

execução em epígrafe. P.R.I. Isento de custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado, arquive-se após as formalidades 

legais.Cumpra-se. O PRESENTE EDITAL TAMBÉM TEM POR FINALIDADE A 
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INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA QUALIFICADA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

EM RAZÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, 

APRESENTAR SUAS CONTRARRAZÕES.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 02 de fevereiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58574 Nr: 231-35.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTÁVIO JORGE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ OTÁVIO JORGE DIAS, Cpf: 

79807950830, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de LUIZ OTÁVIO JORGE 

DIAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU/TAXAS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 00661/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 20.175,01

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109072 Nr: 7696-61.2008.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA METALÚRGICA INOX LTDA., 

ROBERTA DALBOSCO VANZETTO, JOÃO CARLOS VANZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDÚSTRIA METALÚRGICA INOX LTDA., 

CNPJ: 01299245000124, Inscrição Estadual: 13169502-9, atualmente em 

local incerto e não sabido ROBERTA DALBOSCO VANZETTO, Cpf: 

48587443020 e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO CARLOS 

VANZETTO, Cpf: 42875480006, Filiação: Laura Ezabel Vanzetto e 

Versilmo Vanzeto, data de nascimento: 01/09/1965, natural de Planalto-RS, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de INDÚSTRIA METALÚRGICA 

INOX LTDA., ROBERTA DALBOSCO VANZETTOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3268/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/10/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 309.921,30

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114389 Nr: 4587-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DJALMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DJALMA DA SILVA, Cpf: 

23995920420, Rg: 421144, brasileiro(a), casado(a), lavrador. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 146/v, intime-se os 

herdeiros da parte autora, por meio da via editalícia, para conhecimento do 

levantamento dos valores efetuados nos autos.Sem honorários, nos 

termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas 

processuais.Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as 

b a i x a s  e  f o r m a l i d a d e s 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de 

julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃODOS HERDEIROS DA PARTE AUTORA, de que foi expedido 

Alvará de Autorização Judicial em nome do Dr. JOBÉ BARRETO DE 

OLIVEIRA, inscrito na OAB/MT nº 8408, possa proceder o levantamento do 

valor de R$ 8.980,13 com os acréscimos legais, depositados em nome de 

ANTONIO DJALMA DA SILVA, conforme decisão proferida nos Autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117146 Nr: 7144-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO RODRIGUES DO PRADO, 

Cpf: 65520939187, Rg: 083012, brasileiro(a), viuvo(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 132, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 de 
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julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA de que foi expedido o Alvará de Autorização Judicial 

para que o(a) advogado(a), Dr. JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA, brasileiro, 

advogado, OAB/MT 8.404, inscrito no CPF sob n. 828.287.411-68, possa 

proceder ao levantamento do valor de R$ 624,75 (seiscentos e vinte e 

quatro reais e setenta e cinco centavos), com os acréscimos legais, 

depositado em nome de SEBASTIÃO RODRIGUES DO PRADO, bem como o 

Alvará no valor de R$ 12,35, referente honorários de sucumbência, e o 

Alvará no valor de R$ 267,73, referente honorários contratuais, ambos em 

nome do referido advogado, tudo de conformidade com a decisão abaixo 

transcrita.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122129 Nr: 1163-18.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMARI COM. MOV. E EQUIP. P/ ESCRITORIO 

LTDA-ME, MARILZA COSTADELLI CAVALHEIRO, VALDECIR DIAS 

CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMARI COM. MOV. E EQUIP. P/ 

ESCRITORIO LTDA-ME, CNPJ: 05365926000102, Inscrição Estadual: 

132125846, atualmente em local incerto e não sabido MARILZA 

COSTADELLI CAVALHEIRO, Cpf: 48883433149, brasileiro(a), casado(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido VALDECIR DIAS CAVALHEIRO, 

Cpf: 57515808934, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VALMARI COM. MOV. E 

EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA-ME, MARILZA COSTADELLI CAVALHEIROE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7338/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.308,37

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127692 Nr: 6597-85.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. M. MARISA CONFECÇÕES COM. ROUPAS 

LTDA, MARISA APARECIDA BRUNNER DOS SANTOS, ANA INACIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): K. M. MARISA CONFECÇÕES COM. 

ROUPAS LTDA, CNPJ: 04042886000197, atualmente em local incerto e não 

sabido MARISA APARECIDA BRUNNER DOS SANTOS, Cpf: 53041119900, 

Rg: 3912,110-7, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ANA INACIO DE SOUZA, Cpf: 95164952149, Rg: 398.747, brasileiro(a), 

casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de K. M. MARISA CONFECÇÕES 

COM. ROUPAS LTDA, MARISA APARECIDA BRUNNER DOS SANTOSE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6121/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/08/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.497,20

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129428 Nr: 8263-24.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA NEVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RITA NEVES DIAS, Cpf: 39581241191, 

Rg: 540.838, brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 148/v, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de 

julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, de que foi expedido o Alvará de Autorização 

Judicialpara que a advogada, Dra. AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, 

brasileira, advogada, OAB/MT12.183, CPF sob nº 395.913.791-53, possa 

proceder ao levantamento do valor de R$ 11.442,62(onze mil e 

quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), com os 

acréscimos legais, depositado em nome de RITA NEVES DIAS, bem como o 

Alvará no valor de R$ 1.144,25, em nome da referida advogada, referente 

honorários de sucumbência, tudo de conformidade com a decisão abaixo 

transcrita.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166277 Nr: 5606-70.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CEZARIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CEZARIO DOS SANTOS, Cpf: 

50899813968, Rg: 276937, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de LUIZ CEZARIO DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8928/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.401,75

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166633 Nr: 6257-05.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIUZAN ROSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIUZAN ROSA RODRIGUES, Cpf: 

57073147172, Filiação: Cláudio Rosa Rodrigues e Expedita Regina 

Rodrigues, data de nascimento: 14/10/1972, brasileiro(a), natural de Nova 

Olímpia-MT, solteiro(a), doméstica. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Execução FiscalProcesso nº 6257-05.2014 (Cód. 

166633)VISTOS, EM CORREIÇÃO.Trata-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo Município de Tangará da Serra-MT contra Mariuzan Rosa Rodrigues.À 

fl. 38, o exequente requereu a extinção do feito em razão das decisões 

administrativas encartadas aos autos. Vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório.Decido.Compulsando os autos, verifico que o autor informou que 

fora cancelada a CDA exequenda e, via de consequência, requer a 

extinção da presente.A Lei de Execução Fiscal, por sua vez, determina em 

seu artigo 26 que: “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição 

de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será 

extinta, sem qualquer ônus para as partes.”Desta feita, HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pelo autor para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil e artigo 26 da LEF.Em 

tempo, determino ao Exequente que proceda com o devido cancelamento 

em seus registros, com o fito de evitar eventuais cobranças futuras 

atinentes a esta CDA.Sem custas e honorários.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de novembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190912 Nr: 7448-51.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BELEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO BELEM DE SOUZA, Cpf: 

00398457107, Rg: 15478963, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de LEANDRO BELEM DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1540/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.770,79

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192210 Nr: 8665-32.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMILIO NASCIMENTO, Cpf: 18122183115, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$104,22, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

11 de abril de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216386 Nr: 6969-24.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ido Egon Driemeyer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IDO EGON DRIEMEYER, Cpf: 

29376521072, Rg: 6008230937, casado(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de IDO EGON DRIEMEYER, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5664/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 169.175,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221744 Nr: 11504-93.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ, PATRICK PRIEGNITZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICK PRIEGNITZ, Cpf: 58820213400, 

brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

PATRICK PRIEGNITZ ME, CNPJ: 04857646000140. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PATRICK PRIEGNITZ e 

PATRICK PRIEGNITZ ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3624/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 62.702,34

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226651 Nr: 15548-58.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LEITE NETO, FRANCISCO LEITE 

NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO LEITE NETO, Cpf: 

87098423149, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

FRANCISCO LEITE NETO ME, CNPJ: 05654992000194. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FRANCISCO LEITE NETO e 

FRANCISCO LEITE NETO ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6131/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 38.885,84

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235910 Nr: 2429-93.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANILDA LIMA DA SILVA, Cpf: 

62723677168, Rg: 1003946S, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de EVANILDA LIMA DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 04198/2016, 

05419/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.666,97

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150 Nr: 11-33.1990.811.0055

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

DO TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A :  I A P A S  -  I N S T I T U T O  D E 

ADM.FINANC.PREV.ASSITE.SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO CENTRAL DE CONTABILIDADE SC 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER JOERCKE DEMBERCK - 

OAB:1.601, MARLY CONTINHO AGUIAR - OAB:3275-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

CONTABILIDADE SC LTDA, CNPJ: 01363357000105, Inscrição Estadual: 

1.363.357/0001-. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, considerando que os débitos foram remitidos 

pela Fazenda Nacional, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento nos arts. 

794, II e 795, ambos do CPC.Custas processuais e honorários pela parte 

executada, estes ora fixados em 10% do valor da execução (art. 20, § 3°, 

do CPC).Decorrido prazo para interposição de recurso, certifique-se 

quanto ao trânsito em julgado, e após, ao arquivo mediante a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. Cumpra-se.Tangará da Serra, 19 de julho de 

2012.CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃESJUIZ DE DIREITO
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30977 Nr: 4090-30.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO LEMOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITALINO LEMOS DE MORAIS, Cpf: 

41154630153, Rg: 563.120, brasileiro(a), casado(a), trabalhador rural. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CONVOCAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, do(a) de cujus ACIMA 

QUALIFICADO(A), para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam sua habilitação dentro do prazo assinalado.

Resumo da Inicial: Ação de Benefícios Previdenciários

Despacho/Decisão: Processo nº 4090-30.2005 (Cód. 30977)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Ante a informação de fl. retro, determino ao Sr. Gestor que 

expeça o necessário para publicar edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

convocando eventuais herdeiros para que manifestem nos autos 

interesse na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do 

prazo assinalado.Após, conclusos para del iberação. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 02 de fevereiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49743 Nr: 61-97.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉLIA MARIA RODRIGUES VITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLÉLIA MARIA RODRIGUES VITA, Cpf: 

11019476168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Cumprimento de Sentença

Despacho/Decisão: Processo nº 61-97.2006 (Cód. 49743)VISTOS, 

ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para 

citar a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Decorrido 

in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, desde já, nomeio, 

com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a Defensoria 

Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. Defensores, como 

curador especial, devendo ser efetuada a intimação para ciência da 

nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo legal.A despeito 

da nomeação de curador, vejamos:[...]Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 06 de março de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 26 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50110 Nr: 430-91.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CHAGAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE CHAGAS DE OLIVEIRA, Cpf: 

52415562904, Rg: 2197083-1, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

aposentado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/01/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JORGE CHAGAS DE 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1117/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/01/2001

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.526,93

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50269 Nr: 659-51.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA, Cpf: 

25496190134, Rg: 391512, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, II, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor as custas e honorários advocatícios, haja vista que houve a 

formação da angularização processual, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no 

patamar já fixado na decisão inicial, devidamente corrigido.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as formalidades 
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legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 07 de outubro de 2014.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104929 Nr: 3724-83.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3724-83.2008 (Cód. 104929)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108351 Nr: 7037-52.2008.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL 

LTDA-SUPERMERCADO REAL, RODRIGO SERGIO KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, LUZINET SOBRAL 

DE OLIVEIRA, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL 

LTDA-SUPERMERCADO REAL, CNPJ: 04235334001258, Inscrição 

Estadual: 131998714. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/11/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SENIOR GRUPO 

EMPRESARIAL LTDA-SUPERMERCADO REAL, RODRIGO SERGIO 

KULEVICZE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2008173/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.680.519,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110536 Nr: 694-06.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR GARCIA BICHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOACYR GARCIA BICHO, Cpf: 

60842474820. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MOACYR GARCIA 

BICHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ALVARA 

LIC., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3175/2008, 3176/2008, 3177/2008, 3178/2008 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 31.072,97

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112035 Nr: 2252-13.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALHOMAT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

FLORISVALDO JOSÉ BRIGLIADORI, GILBERTO DARCI BRIGLIADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALHOMAT COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 02610389000112, atualmente em local incerto e não sabido 

FLORISVALDO JOSÉ BRIGLIADORI, Cpf: 70571430104, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido GILBERTO DARCI BRIGLIADORI, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/03/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ALHOMAT COMÉRCIO DE 
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ALIMENTOS LTDA, FLORISVALDO JOSÉ BRIGLIADORIE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20084531/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/12/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 13.697,10

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113941 Nr: 4131-55.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. PEÇAS LTDA, JOSÉ CARLOS 

GONÇALVES, CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, CLAUMIR TRENHAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. C. PEÇAS LTDA, CNPJ: 

02694317000109, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ CARLOS 

GONÇALVES, Cpf: 36913081120, atualmente em local incerto e não sabido 

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, Cpf: 25468847191, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido CLAUMIR TRENHAGO, Cpf: 

66595576015, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/05/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. C. PEÇAS LTDA, JOSÉ 

CARLOS GONÇALVESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1160/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/03/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 150.990,40

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121266 Nr: 419-23.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES TI TI TI MODAS LTDA, 

EVANDRO AUGUSTO DE SOUZA, ISRAEL SOARES DE SOUZA, VANIA 

LIVIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANIA LIVIA DE SOUZA, Cpf: 

90441729134, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CONFECÇÕES TI TI TI MODAS 

LTDA, EVANDRO AUGUSTO DE SOUZAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9020/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 36.464,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121269 Nr: 422-75.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS MARANHÃO 

LTDA, ADRIANO JOSÉ BARBOSA, GERALDINA REGINA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL DE ALIMENTOS MARANHÃO 

LTDA, CNPJ: 00286111000106, atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANO JOSÉ BARBOSA, Cpf: 51771349115, Rg: 843.841, Filiação: 

Florisvaldo José Barbosa e Jerosina Maria Barbosa, data de nascimento: 

01/01/1970, brasileiro(a), natural de Marilândia-MS, solteiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido GERALDINA REGINA DO NASCIMENTO, Cpf: 

56879474187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS 

MARANHÃO LTDA, ADRIANO JOSÉ BARBOSAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8919/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.842,88

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122114 Nr: 1154-56.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE ALMEIDA E CIA LTDA, LORENI DE 

ALMEIDA, VALDECI CARDOSO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ: 

04699722000137, atualmente em local incerto e não sabido LORENI DE 

ALMEIDA, Cpf: 62795260972, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido VALDECI CARDOSO DE MORAES, Cpf: 45993262168, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L. DE ALMEIDA E CIA LTDA, 

LORENI DE ALMEIDAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2398/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/02/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.090,72

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125088 Nr: 4068-93.2010.811.0055

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. MARQUETO, JOSE LUIZ MARQUETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. L. MARQUETO, CNPJ: 03452634000173 

e atualmente em local incerto e não sabido JOSE LUIZ MARQUETTO, Cpf: 

43232205100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. L. MARQUETO e JOSE LUIZ 

MARQUETTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1502/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.350,04

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127869 Nr: 6785-78.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONIZETH GONÇALVES ME, MARIA 

DONIZETH GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DONIZETH GONÇALVES ME, 

CNPJ: 04228131000181 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

DONIZETH GONÇALVES, Cpf: 87244853149, Rg: 10145320. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA DONIZETH 

GONÇALVES ME e MARIA DONIZETH GONÇALVES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5597/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/08/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 27.822,50

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129511 Nr: 8343-85.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA ANTONIA FELIPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRACEMA ANTONIA FELIPPE, Cpf: 

55946089153, Rg: 177.116, brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 120, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 de 

julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, de que foi expedido o Alvará de Autorização 

Judicialpara que a advogada, Dra. AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, 

brasileira, advogada, OAB/MT12.183, CPF sob nº 395.913.791-53, possa 

proceder ao levantamento do valor de R$ 49.620,49(quarenta e nove mil e 

seiscentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), com os acréscimos 

legais, depositado em nome de Iracema Antonia Gomes, bem como o 

Alvará no valor de R$4.341,83, em nome do referido advogado, referente 

honorários de sucumbência, de conformidade com a decisão abaixo 

transcrita.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130254 Nr: 9098-12.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PATRÍCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGNALDO PATRÍCIO DE OLIVEIRA, Cpf: 

71729747191, Rg: 1142463-0, Filiação: Pedro Patricio de Oliveira e Maria 

da Gloria de Oliveira, data de nascimento: 01/10/1976, natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$ 44,75, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

24 de outubro de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018
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Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150076 Nr: 10088-32.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

Cpf: 48873837115, Rg: 743.291, Filiação: Lidio Francisco da Silva e Maria 

de Lourdes da Silva, data de nascimento: 04/07/1973, brasileiro(a), natural 

de Poxoreu-MT, casado(a), pecuarista, Telefone 3267069. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10462/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/09/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 26.977,10

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151553 Nr: 129-03.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS TANGARA LTDA, ELOIR MAFESSONI, JOAO CARLOS 

MAFESSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAO CARLOS MAFESSONI, Cpf: 

49566539991, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS TANGARA LTDA, ELOIR MAFESSONIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8564/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.020,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152622 Nr: 1271-42.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DO CARMO G. PEREIRA COMERCIO ME, 

MARIA DO CARMO G. PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. DO CARMO G. PEREIRA COMERCIO 

ME, CNPJ: 08057914000109 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA DO CARMO G. PEREIRA, Cpf: 44513356472, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. DO CARMO G. PEREIRA 

COMERCIO ME e MARIA DO CARMO G. PEREIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20128918/20012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/08/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.842,40

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164926 Nr: 3212-90.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA, 

Cpf: 53133994115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, II, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Importante acentuar que os honorários advocatícios 

fixados na oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro momento 

possuem apenas valor provisório e não definitivo, sendo necessário, 

acaso formada a angularização processual, a convalidação do referido 

arbitramento. Como não houve a angularização processual, não há que se 

falar em honorários advocatícios. Isento de custas e despesas 

processuais.No mais, arquivem-se os autos, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 06 de março de 2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165207 Nr: 3717-81.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ADEMIR FILIPPIN, Cpf: 

30823595072, Rg: 6026347556, Filiação: Ema Filippin, casado(a), 

engenheiro agronomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de CARLOS ADEMIR 

FILIPPIN, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3696/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.061,28

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167090 Nr: 7009-74.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERREIRA DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO FERREIRA DAMACENO, Cpf: 

71069720887, Rg: 5994997, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$112,00, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sobre 

o valor atualizado da causa, consoante planilha fl. 27.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2016.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167117 Nr: 7063-40.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. DALMAGRO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO/INDUSTRIA DE URNAS SÃO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. C. DALMAGRO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO/INDUSTRIA DE URNAS SÃO LUIZ, CNPJ: 26572594000107. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, II, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.No mais, arquivem-se os autos, observadas as baixas 

e formalidades necessárias.Importante acentuar que os honorários 

advocatícios fixados na oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro 

momento possuem apenas valor provisório e não definitivo, sendo 

necessário, acaso formada a angularização processual, a convalidação 

do referido arbitramento. Como não houve a angularização processual, 

não há que se falar em honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2014.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176205 Nr: 18263-44.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO MONTOLO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ROBERTO MONTOLO RAMOS, Cpf: 

02353995829, Rg: 61.153.684-2, Filiação: Gador Ramos e Antonio Montolo 

Garcia, data de nascimento: 15/06/1952, brasileiro(a), natural de Bilac-SP, 

casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$ 2.096,46, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 

2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189459 Nr: 6251-61.2015.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESENTAÇÕES CORDEIRO S/S LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REPRESENTAÇÕES CORDEIRO S/S LTDA 

ME, CNPJ: 07014819000157. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de REPRESENTAÇÕES 

CORDEIRO S/S LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ISS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1339/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.674,97

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230938 Nr: 19484-91.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATERMAQ COMERCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, GLAUBER FERREIRA BASSANI, AMARILDO BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLAUBER FERREIRA BASSANI, Cpf: 

00388244186, Rg: 15323595, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 33267242. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CATERMAQ COMERCIO DE 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, GLAUBER FERREIRA BASSANIE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11445/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/05/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.750,43

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231358 Nr: 20036-56.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BERNARDETE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA BERNARDETE DE JESUS, Cpf: 

27702065168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 17.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a 

baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

2 de junho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232071 Nr: 20983-13.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL OLIVEIRA CALDEIRA, SANDOVAL 

OLIVEIRA CALDEIRA

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

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDOVAL OLIVEIRA CALDEIRA, Cpf: 

22674110406, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

SANDOVAL OLIVEIRA CALDEIRA, CNPJ: 08001422000193. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SANDOVAL OLIVEIRA 

CALDEIRA e SANDOVAL OLIVEIRA CALDEIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Infração, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1377/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.346,93

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233724 Nr: 22513-52.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO AUGUSTO DE SOUZA, EVANDRO 

AUGUSTO DE SOUZA ME

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

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANDRO AUGUSTO DE SOUZA, Cpf: 

00321227131, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido EVANDRO AUGUSTO DE SOUZA ME, CNPJ: 12399330000180. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EVANDRO AUGUSTO DE 

SOUZA e EVANDRO AUGUSTO DE SOUZA ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6221/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/10/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 25.833,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234937 Nr: 1021-67.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEONARDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS LEONARDO MOREIRA, Cpf: 

83895809187, Rg: 29.765.363-5, brasileiro(a), casado(a), lider de 

produção. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MARCOS LEONARDO 

MOREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2429/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/01/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.575,18

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244969 Nr: 12763-89.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO GONÇALVES INDÚSTRIA, 

ORLANDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORLANDO GONÇALVES INDÚSTRIA, 

CNPJ: 01295609000106 e atualmente em local incerto e não sabido 

ORLANDO GONÇALVES, Cpf: 17336910815, Rg: 5.155.471, Filiação: José 

G. Rodrigues e Francisca Bastart, casado(a), agropecuarista. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ORLANDO GONÇALVES 

INDÚSTRIA e ORLANDO GONÇALVES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 993/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/01/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 56.992,89

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49979 Nr: 324-32.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMERINDO XAVIER COTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPOLIO DE ALMERINDO XAVIER 

COTRIM, Cpf: 37848194191, Rg: 5255945, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, declaro prescritos os créditos tributários 

referentes às CDA’s nº 00885/2005, nº 00886/2005, nº 00887/2005 e nº 

00888/2005, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do 

art. 269, IV, CPC e art. 156, V, CTN.Em razão da natureza da presente 

sentença, declaro prejudicada a exceção de pré-executividade 

apresentada às fls. 38/45.Sem custas e sem verba honorária. 

Considerando que o valor executado não excede a sessenta salários 

mínimos, incabível o reexame necessário da sentença (CPC, art. 475, § 

2º).Uma vez transitada em julgado a sentença, ao arquivo, mediante a 

adoção das formalidades de praxe.P. I. Cumpra-se.Às 

providências.Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2012.CLAUDIO ROBERTO 

ZENI GUIMARÃESJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54342 Nr: 3983-49.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

E SERVIÇOS LTDA-ME, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE KIMIE 

MIASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E 

MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: 00122459000249, atualmente 

em local incerto e não sabido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, Cpf: 

73463825872, Rg: 8 869 810, brasileiro(a), casado(a), engenheiro e 

atualmente em local incerto e não sabido DIRCE KIMIE MIASATO, Cpf: 

06463293830, Rg: 8860810, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 
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não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$250,20, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Transitada em julgado nesta 

data para o exequente, em decorrência da renuncia ao prazo recursal, 

providencie-se a intimação do executado, para fins de ciência da presente 

e recolhimento das custas.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

recolhimento das custas, anote-se as margens da distribuição, e 

posteriormente, expeça-se o necessário para o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

23 de janeiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56045 Nr: 5588-30.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PRIMAVERA LTDA, LAIRCE 

TEREZINHA KUNRATH, LUIZ OSCAR KUNRATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAIRCE TEREZINHA KUNRATH, Cpf: 

71758879904. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/09/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DROGARIA PRIMAVERA 

LTDA, LAIRCE TEREZINHA KUNRATHE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2506-A/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/07/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.119,26

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63013 Nr: 4509-79.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DA ROCHA ME, LUCINEIA ALVES DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. A. DA ROCHA ME, CNPJ: 

04797179000100 e atualmente em local incerto e não sabido LUCINEIA 

ALVES DA ROCHA, Cpf: 91469074168, Rg: 12726230, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/07/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L. A. DA ROCHA ME e 

LUCINEIA ALVES DA ROCHA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 001362/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.222,85

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109774 Nr: 76-61.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MUNEYUKI MAEKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS MUNEYUKI MAEKAWA, Cpf: 

11726818802, Rg: 21.855.214, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$376,74, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112990 Nr: 3156-33.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA E MARCENARIA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERRARIA E MARCENARIA TANGARÁ 

LTDA, CNPJ: 14963466000105. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/04/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela IBAMA - 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS em face de SERRARIA E MARCENARIA TANGARÁ LTDA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1046604/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/07/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.685,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114836 Nr: 4985-49.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA, 

CNPJ: 01856731000104. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/06/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ANUIDADE, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1839/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.187,34

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115101 Nr: 5238-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM BALY BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM BALY BATISTA, Cpf: 

40634531115, Rg: 290425, Filiação: Hemílio Batista Rosa e Ilda Baly de 

Oliveira, data de nascimento: 31/07/1942, brasileiro(a), natural de Campo 

Mourão-PR, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 140, intime-se os 

herdeiros da parte autora, por meio da via editalícia, para conhecimento do 

levantamento dos valores efetuados nos autos.Sem honorários, nos 

termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas 

processuais.Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as 

b a i x a s  e  f o r m a l i d a d e s 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de 

agosto de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de que foi expedido o Alvará de 

Autorização Judicial para que o(a) advogado(a), Dr. JOBÉ BARRETO DE 

OLIVEIRA, brasileiro, advogado, OAB/MT 8.404, inscrito no CPF sob n. 

828.287.411-68, possa proceder ao levantamento do valor de R$ 

20.984,68 (vinte mil e novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e 

oito centavos), com os acréscimos legais, depositado em nome de 

JOAQUIM BALY BATISTA, bem como o Alvará no valor de R$ 1.841,32, 

referente honorários de sucumbência, em nome do referido advogado, 

tudo de conformidade com a decisão abaixo transcrita.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118027 Nr: 8036-68.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R & E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ME, ENIR CESAR DE OLIVEIRA, EDMILSON RODRIGUES QUERENDO, 

REGINALDO CESAR VEDOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R & E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ME, CNPJ: 00260167000191, atualmente em local incerto e não 

sabido ENIR CESAR DE OLIVEIRA, Cpf: 28531450187, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido EDMILSON RODRIGUES 

QUERENDO, Cpf: 42133998187, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido REGINALDO CESAR VEDOJA, Cpf: 20157940187, Rg: 

078404, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$1.783,49, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 

do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...]Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

11 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 120207 Nr: 10124-79.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELITO PIO SEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SELITO PIO SEGER, Cpf: 32620748100, 

Rg: 13-R-1410131, data de nascimento: 13/03/1962, natural de 

Itapiranga-SC, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, ainda que a quitação do 

débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, condeno a 

parte executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de 

R$294,66, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC, entretanto, 

consoante informação contida no petitório retro, o executado realizou o 

pagamento parcial destes, sendo devido R$ 217,32.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 18 de agosto de 2016.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121327 Nr: 473-86.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA INOMATA ME, MARCELO 

SILVA INOMATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO SILVA INOMATA ME, CNPJ: 

03863490000148 e atualmente em local incerto e não sabido MARCELO 

SILVA INOMATA, Cpf: 93553005149, Rg: 1091168-5, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARCELO SILVA INOMATA 

ME e MARCELO SILVA INOMATA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 9117/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 10.512,71

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122122 Nr: 1156-26.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL OLIVEIRA CALDEIRA, SANDOVAL 

OLIVEIRA CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDOVAL OLIVEIRA CALDEIRA, CNPJ: 

08001422000193 e atualmente em local incerto e não sabido SANDOVAL 

OLIVEIRA CALDEIRA, Cpf: 22674110406, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SANDOVAL OLIVEIRA 

CALDEIRA e SANDOVAL OLIVEIRA CALDEIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12104/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.731,10

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124868 Nr: 3848-95.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. DE LIMA COMERCIO, MARTA RODRIGUES 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. R. DE LIMA COMERCIO, CNPJ: 

03203902000113 e atualmente em local incerto e não sabido MARTA 

RODRIGUES DE LIMA, Cpf: 43231853168, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. R. DE LIMA COMERCIO e 

MARTA RODRIGUES DE LIMA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1257/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.003,16

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125087 Nr: 4067-11.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. M. MARISA CONFECÇÕES COM. ROUPAS 
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LTDA, MARISA APARECIDA BRUNNER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): K. M. MARISA CONFECÇÕES COM. 

ROUPAS LTDA, CNPJ: 04042886000197 e atualmente em local incerto e 

não sabido MARISA APARECIDA BRUNNER DOS SANTOS, Cpf: 

53041119900, Rg: 3912,110-7, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de K. M. MARISA CONFECÇÕES 

COM. ROUPAS LTDA e MARISA APARECIDA BRUNNER DOS SANTOS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 876/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.569,20

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130578 Nr: 263-98.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILAS DA SILVA ALVES, Cpf: 

37715283134, Rg: 386673, brasileiro(a), Telefone 96134969. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Outrossim, tendo em vista que houve a citação do 

executado anteriormente à quitação do débito, condeno este ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, no quantum de 5% sob 

o valor da causa, devidamente corrigido.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Consigno, desde 

já, que não sendo recolhidas às custas no prazo legal, deverá ser 

efetuada a necessária anotação à margem da distribuição.Transitada em 

julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 12 de agosto de 2013.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130953 Nr: 630-25.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA DOS SANTOS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSEFA DOS SANTOS PACHECO, Cpf: 

02268153150, Rg: 523016, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Outrossim, tendo em vista que houve a citação do 

executado anteriormente à quitação do débito, condeno este ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, no quantum de 5% sob 

o valor da causa, devidamente corrigido.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Consigno, desde 

já, que não sendo recolhidas às custas no prazo legal, deverá ser 

efetuada a necessária anotação à margem da distribuição.Transitada em 

julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 13 de agosto de 2013.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131168 Nr: 859-82.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO DUARTE DA SILVA, Cpf: 

43231497191, Rg: 742845, Filiação: Severiano Pedro da Silva e Maria 

Duarte da Silva, data de nascimento: 09/03/1962, natural de 

Anaurilandia-MS, convivente, Telefone 99299549. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de RAIMUNDO DUARTE 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de TAXA 

DE FISCALIZAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3355/2010, 3356/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.490,94

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133470 Nr: 3441-55.2011.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA FEMINO DIAS DE CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OTILIA FEMINO DIAS DE CRISTO, Cpf: 

65491327115, Rg: 981.475, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 162/v, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 4 de 

setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de que foi expedido o Alvará de 

Autorização Judicial para que o(a) advogado(a), Dr. WILKER CHRISTI 

CORREA, brasileiro, advogado, OAB/MT 12.228, CPF sob nº 

913.234.101-63, possa proceder ao levantamento do valor de R$ 

10.504,92 (dez mil e quinhentos e quatro reais e noventa e dois centavos), 

com os acréscimos legais, depositado em nome de OTILIA FERMINO DIAS 

DE CRISTO, bem como o Alvará no valor de R$ 964,41, em nome do 

referido advogado, referente honorários de sucumbência, tudo de 

conformidade com a decisão abaixo transcrita.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137410 Nr: 7753-74.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORM. E QUAL. IND. -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. P. FERNANDES SUPERMERCADO-ME, 

DARIVALDA PALES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MATIOLI VERISSIMO 

SILVA - OAB:PROC. 1794057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D. P. FERNANDES SUPERMERCADO-ME, 

CNPJ: 10784887000100 e atualmente em local incerto e não sabido 

DARIVALDA PALES FERNANDES, Filiação: Dario Andrade da Silva e 

Alaide Pales da Silva, data de nascimento: 21/11/1961, brasileiro(a), 

natural de Sao Jose do Prado-BA. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORM. E QUAL. IND. 

-INMETRO em face de D. P. FERNANDES SUPERMERCADO-ME e 

DARIVALDA PALES FERNANDES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de MULTA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 13/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/02/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 959,56

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147605 Nr: 7410-44.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

OLIVEIRA LTDA ME, ROBERTO VAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, GUSTAVO 

PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT, 

WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

OLIVEIRA LTDA ME, CNPJ: 07176038000169, Inscrição Estadual: 

13295026. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Obrigação de Fazer em razão da identificação 

de diversas falhas na construção contratada

Despacho/Decisão: Processo n.º 7410-44.2012 (Cód. 147605)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Considerando que a parte autora demonstrou ter esgotado 

todas as diligências possíveis a fim de encontrar a requerida, Construtora 

e Incorporadora Oliveira Ltda ME, defiro o pleito de citação através de 

edital, porquanto vislumbro presentes os requisitos do artigo 256 do Novo 

Código de Processo Civil, quais sejam:Art. 256.A citação por edital será 

feita:I - quando desconhecido ou incerto o citando;II - quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;III - nos casos 

expressos em lei.§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por 

edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.§ 2o No caso 

de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua 

citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora 

de radiodifusão.§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto 

se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros 

de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.Destarte, 

nos termos do artigo 257, incisos II e IV do alusivo diploma legal, determino 

a citação da requerida supra por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias.Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.Às providências.Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 26 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147608 Nr: 7413-96.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS, 

Cpf: 38795094172, Rg: 532588, Filiação: Manuel Mauscreto dos Santos e 

Anadir Belinello dos Santos, divorciado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 135, intime-se o 

exequente por meio da via editalícia.Sem honorários, nos termos do artigo 

85, §7º, do NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, observadas as baixas e formalidades 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 de 

julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA de que foi expedido o Alvará de Autorização Judicial 

para que o(a) advogado(a), Dr. LUÍS FERNANDO DECANINI, brasileiro, 

advogado, OAB/MT 9.993-B, CPF sob nº 164.539.368-28, possa proceder 

ao levantamento do valor de R$ 23.737,28 (vinte e três mil e setecentos e 

trinta e sete reais e vinte e oito centavos), com os acréscimos legais, 

depositado em nome de CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS, bem como 

o Alvará no valor de R$ 2.373,72, em nome do(a) referido(a) advogado(a), 

referente honorários de sucumbência, tudo de conformidade com a 

decisão abaixo transcrita.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152671 Nr: 1316-46.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. GERALDO - UTILIDADES, VALDEMAR 

GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. GERALDO - UTILIDADES, CNPJ: 

06541269000161 e atualmente em local incerto e não sabido VALDEMAR 

GERALDO, Cpf: 02509068482, Rg: 2234758, Filiação: Jose Geraldo Filho e 

Francisca Suares de Oliveira, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de V. GERALDO - UTILIDADES e 

VALDEMAR GERALDO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20124082/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/05/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.953,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154254 Nr: 2886-67.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. SIEBERT, MARIANE RODRIGUES SIEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. R. SIEBERT, CNPJ: 07833756000160 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIANE RODRIGUES SIEBERT, 

Cpf: 01856619125, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. R. SIEBERT e MARIANE 

RODRIGUES SIEBERT, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6948/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/06/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.637,80

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154444 Nr: 3078-97.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ SILVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INEZ SILVA DOS REIS, Cpf: 

35254483172, Rg: 516.476, Filiação: Maria Nunes dos Santos e Joao Lucio 

da Silva, brasileiro(a), viuvo(a), trabalhadora rural. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do 

NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo recursal, 

a r q u i v e - s e ,  o b s e r v a d a s  a s  b a i x a s  e  f o r m a l i d a d e s 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 9 de 

agosto de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA de que foi expedido o Alvará de 

Autorização Judicial para que o(a) advogado(a), Dr. HAMILTON RUFO 

JUNIOR, brasileiro, advogado, OAB/MT 8.251-B, CPF sob nº 

095.478.218-65, possa proceder ao levantamento do valor de R$ 

10.547,19(dez mil e quinhentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), com os acréscimos legais, depositado em nome de INEZ SILVA 

DOS REIS, bem como o Alvará no valor de R$ 1.390,26, referente 

honorários de sucumbência, e o Alvará no valor de R$ 4.520,21, referente 

honorários contratuais, ambos em nome do referido advogado, tudo de 

conformidade com a decisão abaixo transcrita.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 337 de 716



 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163369 Nr: 372-10.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO PEREIRA, Cpf: 20624697134, Rg: 

083.261, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$76,41, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

13 de junho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163747 Nr: 1078-90.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ROBERTO DA SILVA, Cpf: 

35409118120, Rg: 489240, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Importante acentuar que os honorários advocatícios 

fixados na oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro momento 

possuem apenas valor provisório e não definitivo, sendo necessário, 

acaso formada a angularização processual, a convalidação do referido 

arbitramento. Como não houve a angularização processual, não há que se 

falar em honorários advocatícios.Isento de custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 9 de setembro de 

2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164971 Nr: 3298-61.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSÉ ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERALDO JOSÉ ELIAS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$147,66, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante informado à fl. 17.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de setembro 

de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166168 Nr: 5387-57.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LEITE, 

Cpf: 32805330153, Rg: 425692, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.
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 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$366,49, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

24 de maio de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168396 Nr: 8931-53.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DEBORTOLI MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$257,28, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso (...) Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170624 Nr: 11916-92.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte executada são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte exequente/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175892 Nr: 17871-07.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIX UMBERTO SIMONETI, Cpf: 

29793343915, Rg: 1.151.934, Filiação: Luiz Valentim Simonetti e Marcelina 

Rochete Simonetti, data de nascimento: 25/09/1953, brasileiro(a), natural 

de Erechim-RS, casado(a), engenheiro agrônomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/09/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FELIX UMBERTO SIMONETI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 412121/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/08/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 19.602,54

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183370 Nr: 1458-79.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RULLYAN PETERSON SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RULLYAN PETERSON SAMPAIO, Cpf: 

87207028172, Rg: 166034-8, convivente, advogado. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$178,42, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

6 de junho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183472 Nr: 1561-86.2015.811.0055

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES JOSE TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ULISSES JOSE TONIAZZO, Cpf: 

17833663115, brasileiro(a), casado(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$183,73, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

24 de maio de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184655 Nr: 2458-17.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA CECILIA DE MELO, Cpf: 

37529870149, Rg: 0503239-3, Filiação: Adelia Lordes da Rocha e Cloves 

Paulo da Rocha, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 65-9954-4489. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CONVOCAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, do(a) de cujus ACIMA 

QUALIFICADO(A), para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam sua habilitação no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito

Resumo da Inicial: Ação de Benefícios Previdenciários

Despacho/Decisão: Processo nº 2458-17.2015 (Cód. 184655)VISTOS, 

ETC.Ante a notícia acerca do óbito da requerente, fls. 70/71, nos termos 

do artigo 313, I c.c artigo 689 ambos do Novo Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o curso processual.Ademais, ante a ausência de pedido de 

habilitação de herdeiros, manifeste-se o n. advogado da falecida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para regularizar o polo ativo da presente ação.Na 

sequência, sendo cumprida a determinação supra, cite-se o requerido 

para se pronunciar no prazo de 10 dias úteis, conforme determina o artigo 

690 do NCPC, vindo-me conclusos na sequência para deliberação.De 

outro viés, decorrendo o prazo sem qualquer manifestação nos autos, 

com fulcro no art. 313, § 2º, II, do mesmo diploma legal, determino ao Sr. 

Gestor que expeça o necessário para publicar edital, com o prazo de 30 

(trinta) dias, convocando eventuais herdeiros para que manifestem nos 

autos interesse na sucessão processual e promovam sua habilitação 

dentro do prazo assinalado, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.Às providências.Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 02 de fevereiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189477 Nr: 6287-06.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA TAKEDA MATSUOKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANA TAKEDA MATSUOKA, Cpf: 

13723892884, Filiação: Reiko Takeda e Takeda Issami, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de LUCIANA TAKEDA 

MATSUOKA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1323/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.771,57

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213810 Nr: 5096-86.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NAVARRO SANCHES IE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO NAVARRO SANCHES IE, CNPJ: 

12771516000119. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de SERGIO NAVARRO 

SANCHES IE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

MULTAS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

26/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/03/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.831,07
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215160 Nr: 6146-50.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FERREIRA PASTELARIA, JOAO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAO FERREIRA PASTELARIA, CNPJ: 

05760330000107 e atualmente em local incerto e não sabido JOAO 

FERREIRA, Cpf: 39516377904, Rg: 31879957, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOAO FERREIRA PASTELARIA 

e JOAO FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6710/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 198.875,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219832 Nr: 9807-37.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO A. SOUZA ME, MARCELO ARVANI 

SOUZA

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

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO A. SOUZA ME, CNPJ: 

05003315000106 e atualmente em local incerto e não sabido MARCELO 

ARVANI SOUZA, Cpf: 65061853172, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARCELO A. SOUZA ME e 

MARCELO ARVANI SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2729/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 112.401,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221739 Nr: 11494-49.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO JOSÉ BALCONI, SHEILA 

FERNANDA KUNSK BALCONI, MARCELO BIASUZ, ISOLDE MARIA KUNST, 

GELOMAX INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGUINALDO JOSÉ BALCONI, Cpf: 

00689907150, Rg: 160407-8, Filiação: Aguinaldo Balconi e Jovita Ferreira 

Balconi, data de nascimento: 28/06/1973, brasileiro(a), natural de 

Altonia-PR, casado(a), atualmente em local incerto e não sabido SHEILA 

FERNANDA KUNSK BALCONI, Cpf: 61648035191, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido MARCELO BIASUZ, Cpf: 51439433100, Rg: 

833866, Filiação: Osmar Jose Biasuz e Salete da Pont e Biasuz, 

brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, solteiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido ISOLDE MARIA KUNST, Rg: 13R-990121, 

Filiação: Pedro Arno Enzweiler e Sibila Maria Enzweiler, data de 

nascimento: 30/11/1950, brasileiro(a), natural de Itapiringa-SC, casado(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido GELOMAX INDUSTRIA DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, CNPJ: 04600910000166. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de AGUINALDO JOSÉ BALCONI, 

SHEILA FERNANDA KUNSK BALCONIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14065/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 74.219,69

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232107 Nr: 21026-47.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, Cpf: 

40627918115, Rg: 414971, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.09.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 2 de maio de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237964 Nr: 5156-25.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIAO ALVES NETO, Cpf: 

59430877100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.08.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 28 de março de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001365-31.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JOSE SCWAAB (IMPETRADO)

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos nº 1001365-31.2017.8.11.0055 Vistos, O Sindicato dos Servidores 

Publico Municipais de Tangará da Serra, ingressaram como o presente 

Mandado de segurança visando a obstar a inclusão e apreciação dos 

Projetos de Lei n. 20/2012 e 168/2017 em Sessão Extraordinária ante a 

ausência de qualquer fundamento ou justificativa para tal procedimento, 

que ofenderia o regimento interno da Câmara. Indeferida a liminar foi 

colhida a manifestação da autoridade coatora que defendeu a 

regularidade da inclusão dos projetos em Sessão Extraordinária, 

ressaltando contudo a perda superveniente do objeto da presente lide, 

visto que os projetos foram rejeitados. O impetrante apresentou 

manifestação reconhecendo a perda superveniente do interesse jurídico 

ante a rejeição dos projetos impugnados. Por fim o representante do 

Ministério Público apresentou parecer defendendo a regularidade do ato. É 

a síntese do necessário.Fundamento.DECIDO. Analisando os autos, 

verifica-se que o presente writ perdeu o objeto, sendo certo que o próprio 

impetrante consignou que não se mostra mais útil a impugnação ao ato 

administrativo. Com efeito, considerando-se que os projetos foram 

rejeitados não decorrerá do julgamento do presente mandado de 

segurança qualquer efeito jurídico, visto que rejeitados não mais se mostra 

relevante a analise da regularidade ou não da inclusão dos mesmos em 

pauta extraordinária. Logo, cabalmente demonstrada a carência 

superveniente, inexistindo, deste modo, a presença das condições da 

ação, a mesma deve ser julgada extinta. Neste sentido, eis os seguintes 

julgados: “O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença 

for proferida. Se ele existir no início da causa mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)” Diante do exposto, devido à perda do objeto, julgo prejudicado o 

presente mandado de segurança e, em conseqüência, julgo extinto o 

presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas na forma da Lei. Honorários advocatícios incabíveis 

na espécie (Súmula 512 do STF).Após, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. P.R.I. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 de 

fevereiro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001365-31.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JOSE SCWAAB (IMPETRADO)

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos nº 1001365-31.2017.8.11.0055 Vistos, O Sindicato dos Servidores 

Publico Municipais de Tangará da Serra, ingressaram como o presente 

Mandado de segurança visando a obstar a inclusão e apreciação dos 

Projetos de Lei n. 20/2012 e 168/2017 em Sessão Extraordinária ante a 

ausência de qualquer fundamento ou justificativa para tal procedimento, 

que ofenderia o regimento interno da Câmara. Indeferida a liminar foi 

colhida a manifestação da autoridade coatora que defendeu a 

regularidade da inclusão dos projetos em Sessão Extraordinária, 

ressaltando contudo a perda superveniente do objeto da presente lide, 

visto que os projetos foram rejeitados. O impetrante apresentou 

manifestação reconhecendo a perda superveniente do interesse jurídico 

ante a rejeição dos projetos impugnados. Por fim o representante do 

Ministério Público apresentou parecer defendendo a regularidade do ato. É 

a síntese do necessário.Fundamento.DECIDO. Analisando os autos, 

verifica-se que o presente writ perdeu o objeto, sendo certo que o próprio 

impetrante consignou que não se mostra mais útil a impugnação ao ato 

administrativo. Com efeito, considerando-se que os projetos foram 

rejeitados não decorrerá do julgamento do presente mandado de 

segurança qualquer efeito jurídico, visto que rejeitados não mais se mostra 

relevante a analise da regularidade ou não da inclusão dos mesmos em 

pauta extraordinária. Logo, cabalmente demonstrada a carência 

superveniente, inexistindo, deste modo, a presença das condições da 

ação, a mesma deve ser julgada extinta. Neste sentido, eis os seguintes 

julgados: “O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença 

for proferida. Se ele existir no início da causa mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)” Diante do exposto, devido à perda do objeto, julgo prejudicado o 

presente mandado de segurança e, em conseqüência, julgo extinto o 

presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas na forma da Lei. Honorários advocatícios incabíveis 

na espécie (Súmula 512 do STF).Após, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. P.R.I. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 de 
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fevereiro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5235 Nr: 1794-79.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. DORILEO E CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloi Contini - OAB:OAB/RS 

35.912, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:OAB/MT 

1585-A, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRON RIBEIRO DOS SANTOS 

- OAB:12313/GO, ROMEU AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 intimação dos advogados das partes acerca das datas designadas para 

o leilão deisignado para o dia 14/03/2018 as 14:00 horas e o segundo dia 

27/03/2018, as 14:00 horas , conforme comunicado do perito acostado as 

fls. 579.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256863 Nr: 22129-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE ROCHA DA SILVA, MARIA 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS - 

OAB:OAB-MT/10.408,  FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, NATANAEL BATISTA LEAL - 

OAB:00004060 DF, Servio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190947 Nr: 7483-11.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAOZINHO ZENEZOKEMAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 intimação do advogado da parte requerida para manifestar acerca da 

petição da parte autora acostada as fls. 195/196, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221827 Nr: 11571-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS TAPEÇARIA ME, JOÃO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias., tendo em vista que a penhora realizada nos autos foi 

infrutifera.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252901 Nr: 19121-70.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARTINEZ DELIBERALI, ANDREA SALVADOR 

DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587/SP

 Ante o exposto, com fulcro nos argumentos acima despendidos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

excluir a cobrança atinente à Taxa de Serviços Administrativos (TSA) no 

valor de R$ 25,00 mensais, determinando a restituição dos valores já 

pagos de forma simples, com atualização pelo INPC desde o efetivo 

pagamento, aplicando-se juros legais desde a citação, julgando 

improcedentes os demais pedidos.Outrossim, consigna-se que a 

abusividade extirpada no parágrafo anterior, a ser apurado em liquidação 

de sentença, permite a compensação com o crédito eventualmente 

existente em favor do Banco demando. Considerando-se que o requerido 

decaiu de parte ínfima, condeno o autor ao pagamento de custos 

processuais, observando-se a suspensão de exigibilidade em razão da 

gratuidade já deferida. No que tange aos honorários sucumbenciais, 

condeno o autor ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre 

o valor de R$ 674.838,26, atinente a montante da sua pretensão que fora 

rejeitada e condeno o requerido a pagar ao patrono do autor 10% sobre o 

montante de R$ 10.200,00 atinentes a pretensão que fora acolhida por 

este juízo atinente a exclusão da cobrança da TSA.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por fim, translade-se cópia 

da presente sentença aos autos n.º 1673-50.2018.811.0055.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.Tangará da Serra/MT, 1 de fevereiro 

de 2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 20922-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇO DE GUINCHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, requerendo o que de direito, conforme 

certidão do NEGATIVA DO oficial de justiça ABAIXO TRANSCRITO: 

CERTIFICO que em cumprimento ao r. mandado de citação (Ação de Busca 

e Apreensão) expedido por determinação do MMº Juiz da Quinta Vara 

Cível desta comarca, extraído dos autos já identificado, nos dias 

22/09/2017 às 09h04min, 27/09/2017 às 16h23min e 04/10/2017 às 

12h19min diligenciei até a Rua São João, nº 85-S, bairro Vila Santa Fé, 

nesta cidade, não visualizando o bem objeto desta busca e apreensão no 

pátio da empresa. Em continuidade as minhas diligências, nos dias 

19/10/2017 às 14h21min e 27/10/2017 às 18h32min retornei ao endereço 

onde do mesmo modo o bem não se encontrava no local. Assim como 

findo o prazo para cumprimento do mandado, no dia 21/10/2017 às 

16h21min e 24/10/2017 às 17h10min retornei ao endereço, onde do 

mesmo modo não visualizei o bem. Assim como findo o prazo para 

cumprimento do mandado, como ultima tentativa no dia 04/11/2017 às 

10h07min retornei ao endereço e desta fez decidi por chegar até a 

empresa, sendo atendido pelo senhor Altanir Ferreira Pinto que se 

apresentou como sendo representante legal da empresa, indagado disse 

que quanto ao bem objeto desta ação de busca e apreensão, no dia 

24/12/2016 se envolveu em um acidente de trânsito na Rodovia MT 358 

após o Frigorífico Marfrig sentido Campo Novo do Parecis-MT, aonde veio 

a sofrer perda total, não sabendo dizer com precisão a sua localização. 

Sendo assim diante do acima exposto, não restou alternativa a não ser 

suspender as diligências devolvendo o mandado em todas as suas vias 

para os devidos fins.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131815 Nr: 1594-18.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA ONORATO DE ARAÚJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, 

NINFA GUERRA MUNIZ, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA 

GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que manuseando os autos constatei que em relação as 

requeridas:

 SALVADOR GUERRA FILHO, foi devidamente citado por carta precatória 

conforme fls. 128, juntada aos autos em 16/11/2017;

 ERENIR NUNES GUERRA, foi devidamente citado conforme fls. 99, juntado 

aos autos em 21/096/2016;

 MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES, foi devidamente citada via 

AR/MP juntado aos autos em 06/04/2017;

 MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, foi devidamente citada via AR-MP 

juntado aos autos em 02/08/2016;

 NINFA GUERRA MUNIZ, foi devidamente citada fls. 91, juntado aos autos 

em 05/07/2016.

 Certifico ainda que ate a presente data, não houve resposta quanto ao 

oficio expedido as fls. 85.

 Certifico ainda que até a presente data, as partes requeridas não 

contestaram a presente ação e nem manifestaram nos autos..

 Tangará da Serra - MT, 1 de fevereiro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131815 Nr: 1594-18.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA ONORATO DE ARAÚJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, 

NINFA GUERRA MUNIZ, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA 

GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS., 131, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156065 Nr: 4672-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDI WALTER DURKS, VILMAR MIRO DURKS, NILZA 

DURKS, LORI DURKS LINDNER, ARLINDO RUDI DURKS, LIDIA LUIZA 

CRACCO DURCKS, ESPOLIO DE RICARDO HENRIQUE DURKS, ESPOLIO DE 

ELSA DURKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA, RAIJAN 

CEZAR MASCARELLO, EMERSON VALDIR FERREIRA, LUIZ ROGERIO 

BOTARO, NORTOX S/A, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA 

S/A, DOW AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LABONIA 

CARNEIRO - OAB:251.411 SP, Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, JOÃO CLAUDIO 

CORREA SAGLIETTI FILHO - OAB:OSB/SP 154061, RODOLFO LICURGO 

TERTULINO DE OLIVEIRA - OAB:10.144/CE

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada pela parte requerida NUFARM INDÚSTRIA E 

FARMACEUTICA S/A acostada as fls. 374-406, bem como manifestar 

acera da certidão acostada as fls. 417 aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164457 Nr: 2357-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIROTTO, ELIZETE APARECIDA 

OLIANE GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHAO - OAB:5897/A

 vez que cada litigante foi, em parte, vencido e vencedor na demanda. 5. 

Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação. (TRF-1 - AC: 2762 MT 

2004.36.00.002762-1, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2013, 4ª TURMA SUPLEMENTAR, 

Data de Publicação: e-DJF1 p.516 de 05/02/2013)Contudo, verifico, 

obstáculo ao processamento da presente execução, visto que a inicial não 

foi instruída com comprovação idônea dos avisos regulamentares, visto 

que os Ar de fls.41/44 foram restituídos pelos coreios em razão de 

insuficiência do endereço.Assim, antes de determinar a devolução do 

prazo ao executado para adequação de seus embargos, oportunizo ao 

exequente a regularização da inicial com a comprovação da realização 

das comunicações necessárias.Apresentados comprovantes idôneos 

quanto a realização da necessária comunicação, conclusos para 

deliberação quanto a devolução do prazo para adequação dos embargos, 

apresentada eventual justificativa quanto a irregularidade já apontada e 

considerando-se que os executados já foram citados, oportunize-se a 

manifestação dos mesmos, por meio de seus patronos.Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. Tangará da Serra, 28 de maio de 

2017Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252671 Nr: 18958-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para realizar o pagamento de complemento de 

diligencia do oficial de justiça solicito que seja a parte credora intimada 

para efetuar o deposito da complementação no valor de R$ 367,40 

(trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos, referente 10 

(dez) diligencias locais realizadas, conforme acima exposto. Dou fé. 

Tangará da Serra/MT, 24 de novembro de 2017, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174606 Nr: 16509-67.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO TOGO SHIMOSAKO, ALVIM & ROSA 

LTDA - ME, UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Intimação da o autor e dos requeridos Unimed Vale do Sepotuba e Dario 

Togo Shimosako para manifestarem, no prazo legal, acerca dos embargos 

de declaração oposto pelo requerido Alvim & Rosa LTADA.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270627 Nr: 1673-50.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARTINEZ DELIBERALI, ANDREA SALVADOR 

DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/SP

 Dessa feita, como já acenado, não se depara com interesse processual 

da parte autora para o ajuizamento da vertente demanda. Posto isso, 

indefiro, a petição inicial, na forma do artigo 330 , III do CPC, razão por que 

DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do inciso I do art. 485 do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas processuais observando-se contudo a suspensão da 

exigibilidade em razão da gratuidade já deferida na ação principal e ora 

estendida a presente ação cautelar, deixando de fixar honorários 

sucumbêncial ante a não formação da relação processual..Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.P. R. I. 

C.Tangará da Serra/MT, 1 de fevereiro de 2018.Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219449 Nr: 9503-38.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, JOAO 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, POLO 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT

 ntimação das partes da audiência na carta precatória n. 

0800563-86.2017.8.12.0023-Comarca de Angélica Mato Grosso do Sul, 

vara Única, no dia 20/02/2018, as 16h15min, bem como intimação do autor 

para efetuar o deposito de uma diligencia do oficial de justiça através do 

portal E-saj no site do TJ/MS em www.tjms.jus.br, objetivando o 

cumprimento do ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122599 Nr: 1680-23.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MARA DE SOUZA STUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda ao pagamento do saldo devedor das CUSTAS PROCESSUAIS no 

valor de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais cinquenta 

centavos), mais TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 510,00 (quinhentos e 

dez reais), cujo valores devem ser recolhidos em guias próprias ao 

FUNAJURIS, (Guias a ser emitida no SITE www.tjmt.jus.br – Custas e 

Taxas final ao remanescente), juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas. Bem como ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 100,45, (cem reais e quarenta e cinco 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos comprovantes. 

Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os pagamentos será 

emitida Certidão de Débito relativa aos valores das custas e taxas e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - DCA e ao 

IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de Arquivo-CRA-MT, para ser 

distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164457 Nr: 2357-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIROTTO, ELIZETE APARECIDA 

OLIANE GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - 

OAB:5897/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS. 93, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173353 Nr: 15019-10.2014.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ GIROTTO, ELIZETI APARECIDA OLIANI 

GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 intimação do advogado da parte autora para manifestar nos autos acerca 

do teor da petição da parte embargada acostada as fls. 422--438, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205832 Nr: 19455-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDES DIAS DA SILVA ME, 

OTACIR FERNANDES DA SILVA, BRUNO FERNANDES DIAS DA SILVA, 

ROBSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de execução de título extrajudicial. O exequente em fl. 157 

requer diligência para localização do endereço do executado Robson 

Fernandes da Silva via Bacenjud Infojud com fins de efetivar a citação 

deste. Contudo, considerando que o Sistema Infoseg abrange as 

informações de endereços junto à Receita Federal, surtindo o mesmo 

resultado, entendo pertinente as buscas junto a este sistema para 

tentativa de localização do endereço atualizado da parte executada.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se as várias 

tentativas frustradas de localização do executado, razão pela qual 

diligencie-se junto aos demais sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Considerando que foi obtido endereço diverso do que consta nos autos, 

expeça-se mandado de citação com as advertências legais.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26650 Nr: 3348-39.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEL INSTITUTO EUVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020-MT, ISABELA ANTUNES SILVA - OAB:8 327-MT, KLEITON 

ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10.077-B, PABLO JOSE 

MELATTI - OAB:11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.586./586 verso..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134024 Nr: 4055-60.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda ao pagamento do saldo devedor das CUSTAS PROCESSUAIS no 

valor de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), mais TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), cujo valores devem ser recolhidos em guias próprias ao 

FUNAJURIS, (Guias a ser emitida no SITE www.tjmt.jus.br – Custas e 

Taxas final ao remanescente), juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas. Bem como ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 100,45, (cem reais e quarenta e cinco 

centavos), devendo este último valor ser depositado na conta corrente 

10.4126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, devendo juntar aos autos os respectivos comprovantes. 

Intimo ainda de que, caso não sejam efetuados os pagamentos será 

emitida Certidão de Débito relativa aos valores das custas e taxas e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - DCA e ao 

IEPTB-MT por meio da Central de Remessa de Arquivo-CRA-MT, para ser 

distribuída ao Tabelionato de Protesto, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270627 Nr: 1673-50.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MARTINEZ DELIBERALI, ANDREA SALVADOR 

DELIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/SP

 AUTOS Nº: 270627

 VISTOS,

Marcio Martinez Deliberali e Andrea Salvador Deliberali propuseram em 

desfavor de Banco Santander Brasil S/A a presente ação cautelar 

inominada incidental, visando a suspensão da praça extrajudicial de imóvel 

alienado fiduciariamente, aduzindo para tanto que firmaram empréstimos 

junto à requerida em 2015 através de Instrumento Particular de Venda e 

Compra de Imóvel n.º 071666230010271 no valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) com alienação fiduciária.

Alegam, ainda, que a dívida foi submetida a juros abusivos, comissão de 

permanência, capitalização de juros e demais encargos cobrados de 

forma indevida, razão pela qual ajuizaram a ação revisional n.º 

19121-70.2017.811.0055 em trâmite junto à Quinta Vara Cível desta 

Comarca e que o imóvel encontra-se disponível para ofertas em leilões 

extrajudiciais agendados para 07/02/2018 e 14/02/2018.

Desse modo, pugna pelo deferimento de tutela de urgência cautelar para a 

suspensão dos leilões extrajudiciais até o trânsito em julgado da ação 

revisional n.º 19121-70.2017.811.0055.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.Fundamento e decido.

No vertente caso, a discussão acerca da suspensão da mora e 

exigibilidade do contrato de financiamento indigitado em razão de práticas 

contratuais abusivas e por consequência suspensão do leilão, enquanto 

tutela de urgência, até o julgamento definitivo da lide principal, já foi 

travada, inclusive de forma reiterada, nos autos principais n. 

19121-70.2017, de modo que se depara com o fenômeno da 

litispendência. Vale dizer que, nesse aspecto, deve se destacar a tutela 

de urgência pretendida na presente ação incidental se encontra totalmente 

compreendida pela tutela de urgência pretendida na ação principal e já 

indeferida às fls. 139/140 e 147 daqueles autos, não havendo o porquê 

renovar na vertente demanda questão que já está sendo tratada nos 

autos da ação declaratória.

A propósito:

SFH. CAUTELAR. LEILÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA IDÊNTICO AO FORMULADO NA CAUTELAR. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1) O juiz de primeiro grau julgou 

extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que houve 

ausência de interesse processual, por ter o requerente ajuizado 

anteriormente ação de rito ordinário, com pedido de antecipação da tutela 

idêntico ao formulado na cautelar. 2) Não se vislumbra a necessidade da 

cautelar, que visa obter a mesma providência jurisdicional em duas ações 

distintas. E, como bem asseverado pelo juiz de primeiro grau, na ação de 

rito ordinário não se vislumbrou a verossimilhança da alegação (art. 273 

do CPC), o que deu ensejo ao indeferimento do pedido de antecipação da 

tutela jurisdicional. 3) Sentença mantida. Apelação desprovida.(TRF-2 - 

AC: 356534 RJ 2001.50.01.008484-8, Relator: Desembargador Federal 

GUILHERME COUTO, Data de Julgamento: 23/03/2009, SEXTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::03/04/2009 - 

Página::338)

RESCISÓRIA - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA VISANDO SUSPENDER A 

EXECUÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA - INDEFERIMENTO - MEDIDA 

CAUTELAR INCIDENTAL - PEDIDO DE LIMINAR BUSCANDO A MESMA 

PROVIDÊNCIA REQUERIDA - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO. - O 

indeferimento do pedido de antecipação de tutela formulado em Ação 

Rescisória não enseja pedido posterior vindo em medida cautelar 

incidental, onde pretendem os requerentes a mesma providência. - 

"Ajuizada ação idêntica a outra que se encontra pendente (onde já 

ocorreu a citação), deve esta segunda ser extinta sem conhecimento do 

m é r i t o  ( C P C  2 6 7  V ) " . ( T J - M G  2 0 0 0 0 0 0 4 6 8 4 2 0 0 0 0 0 1  M G 

2.0000.00.468420-0/000(1), Relator: OSMANDO ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 15/02/2005, Data de Publicação: 26/02/2005)

 “AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - MATÉRIA 

ARGUÍDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - LITISPENDÊNCIA - 

OCORRÊNCIA - PROCCESSO EXTINTO - SENTENÇA CONFIRMADA. A 

inclusão da litispendência como fator impeditivo do julgamento da mesma 

demanda em processos sucessivos visa ao mesmo objetivo que leva a lei 

a incluir a coisa julgada. Se fosse permitida a realização de dois ou mais 

processos com o objetivo de julgar a mesma demanda e não se impedisse 

o julgamento repetido desta, fatalmente ocorreria a coisa julgada em um 

deles e a sentença que viesse em segundo lugar chocar-se-ia com ela. 

Havendo identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, resta 

caracterizada a litispendência”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.07.417396-7/002, Relator(a): Des.(a) Antônio de Pádua , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2009, publicação da súmula em 

06/11/2009) (negrito nosso)

Vale ressaltar, inclusive, que, para além da litispendência já existente 

quando do ajuizamento da presente ação cautelar é certo que na presente 

data, houve o julgamento da ação principal sem que houvesse sido 

reconhecida a exclusão da mora contratual apta a obstar o leilão 
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extrajudicial do imóvel, o que também acarreta a perda de interesse 

jurídico para a presente via processual, visto que o o processo cautelar 

tem como finalidade a garantia da utilidade do provimento final, sendo 

patente sua natureza subsidiaria em relação ao processo principal, não 

possuindo um fim em si mesmo, tendo como objetivo apenas garantir o 

resultado eficaz da decisão proferida no processo principal.

Com efeito, a ação principal a que se refere o presente feito foi julgada 

parcialmente procedente na presente data, sem que da pretensão acolhida 

decorresse qualquer óbice ao leilão extrajudicial indicado pelo autor, o que 

por si só também acarreta a falta superveniente do interesse de agir, o 

que também enseja a extinção do presente feito. Nesse Sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO 

DEFINITIVO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. TENDO SIDO JULGADO DEFINITIVAMENTE IMPROCEDENTE O 

PROCESSO PRINCIPAL DO QUAL ESTA CAUTELAR BUSCAVA 

ASSEGURAR O SEU RESULTADO ÚTIL, FORÇOSO RECONHECER A 

SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DESTA AÇÃO, COM A 

CONSEQÜENTE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE.

2. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA 

UNIÃO E REMESSA OFICIAL PREJUDICADAS”. (TRF-1. AC 16852 DF 

0016852-85.2001.4.01.3400. 3ª TURMA SUPLEMENTAR. JULGAMENTO: 

31/10/2012. RELATOR: JUIZ FEDERAL MIGUEL ÂNGELO DE ALVARENGA 

LOPES).

 Dessa feita, como já acenado, não se depara com interesse processual 

da parte autora para o ajuizamento da vertente demanda. Posto isso, 

indefiro, a petição inicial, na forma do artigo 330 , III do CPC, razão por que 

DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do inciso I do art. 485 do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas processuais observando-se contudo a suspensão da 

exigibilidade em razão da gratuidade já deferida na ação principal e ora 

estendida a presente ação cautelar, deixando de fixar honorários 

sucumbêncial ante a não formação da relação processual..

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 217099 Nr: 7554-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Vistos.Verifica-se que a defesa do recuperando, apresentou impugnação 

ao cálculo de pena (fls. 186/194), alegando que:- Seja considerado para a 

segunda condenação prevista no cálculo, a fração de 1/6, para 

progressão de regime, eis que o crime foi praticado antes do advento da 

lei 12.015/2009.Instado a se manifestar a douta Promotora de Justiça às 

fls. 195/198 A NUMERAR, foi contra o pedido da defesa.Vieram-me os 

autos conclusos.É o relato do necessário. Decido. Analisando com 

acuidade os autos, entendo que a impugnação não merece prosperar, 

posto que, este magistrado comunga do entendimento majoritário, ou seja, 

mesmo antes da promulgação da lei 12.015/2009, o estrupo já era 

considerado crime hediondo mesmo na forma simples.1- O direito de 

recorrer em liberdade não foi tolhido na sentença e a hediondez do crime 

não pode ser excluída porque decorre do próprio tipo penal, o que afasta 

essas arguições. 2- Provadas a autoria e materialidade do delito, e demais 

elementos dos autos, não há como absolver o apelante, tendo a palavra 

da vítima, como em geral nos delitos contra os costumes, um coeficiente 

probatório de ampla valoração, ainda mais quando essas declarações 

guardam perfeita harmonia com os demais elementos de convicção dos 

autos, pelo que, não há que se falar em absolvição. 3- Os delitos de 

estupro e atentado violento ao pudor, ainda que na forma simples e 

mediante violência presumida, configuram crimes hediondos. 4- Sentença 

Mantida. (Ap 124591/2009, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2010, Publicado no DJE 

06/05/2010).Ante todo exposto, após sanada as controvérsias quanto a 

hediondez do crime de estupro antes do advento da Lei 12.015/2009, 

NEGO provimento a impugnação postulada pela defesa do 

recuperando.Por fim, considerando que no cálculo de fl. 178, constou 

equivocadamente como regime atual semiaberto retifico o cálculo de pena, 

eis que o recuperando esta cumprindo sua pena em regime fechado 

desde a data de 19/12/2016.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 264994 Nr: 28396-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BARBOSA FERREIRA, RAFAEL 

SILVA NASCIMENTO, Willian Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:

 Certifico que deixo de expedir mandado de intimação para as 

testemunhas Leuzi Fernandes de Oliveira, Rosenilda A. A. da Silva e 

Joaquim Ferreira, em razão de não localizar seus endereços nos autos.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 155546 Nr: 4177-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR BENICIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 Vistos.

Designo audiência de justificação para a data de 06 de Junho de 2018, às 

13h40min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 214294 Nr: 5467-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, JOSE 

CARLOS NAISER, JONATHAN MAYCON DE OLIVEIRA PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Intimação do patrono do reu para ciencia acerca da expedição da carta 

precatória para Campo Novo do Parecis a fim de inquirir a Testemunha: 

Wellinton Neneve.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 217099 Nr: 7554-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Execução Número: 7554-76.2016.811.0055

Nome Reeducando: Ronaldo da Silva Alves Bastos

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 3a 0m 0d 19/12/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum
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 6a 6m 0d 11/05/2007 19/12/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 10

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

08/08/2016 18/12/2016

Data de Prisão Definitiva: 19/12/2016

Total da Pena: 9a 6m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 19/12/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 01/01/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

19/12/2016 + 3a 0m 14d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(19/12/2016 - 19/12/2016) -0a 0m 0d+0a 4m 11d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+0a 4m 11d= 0a 4m 11d

Data base para Livramento Condicional 19/12/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 07/12/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

19/12/2016 + 5a 4m 0d + 0a 0m 0d - 0a 4m 11d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 8a 0m 5d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

19/12/2016 + 9a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 4m 11d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 5m 23d

Data do Término da Pena: 06/02/2026

Demais Observações

____________________________________________

 MARLON RAFAEL SCHEFFLER - Matrícula: 21001

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 264994 Nr: 28396-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BARBOSA FERREIRA, RAFAEL 

SILVA NASCIMENTO, Willian Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:

 Vistos.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Eduardo Barbosa 

Ferreira, Rafael Silva Nascimento e Willian Santos da Costa, devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, imputando aos denunciados a prática, 

em tese, dos crimes descritos nos arts. 33, “caput” e art. 35 “caput” da Lei 

11.343/2006, c.c art. 29 do Código Penal, com efeitos Lei nº 8.072/1990.

 Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o art. 55 do mesmo diploma 

legal, os acusados foram notificados pessoalmente para apresentar 

defesa prévia, fls. 102 v.

 A defesa preliminar foi apresentada pela Defensoria Pública, fls. 100 e 

102, e por Advogado 104/114.

 É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

 Analisando a defesa apresentada pelos réus, observo que ela não é 

suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

 Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

art. 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando aos acusados Eduardo Barbosa Ferreira, Rafael 

Silva Nascimento e Willian Santos da Costa, como incurso na prática do 

crime que ela descreve.

 Na forma do art. 56 da lei de regência, DESIGNO o dia 23/02/2018, às 

13h00min, para audiência de instrução e julgamento.

Cite-se e intime-se o acusado.

Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 257133 Nr: 22395-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD LUIZ ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Autos nº 22395-42.2017.811.0055, Cód. nº 257133

Vistos.

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela defesa do réu 

Richard Luiz Adriano da Silva, em face da sentença de fls. 112/119.

Alega o embargante que a r. sentença é contraditória quanto ao valor 

mencionado pelo informante Raimundo Anacleto da Silva e que foi 

repassado ao réu.

Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pela 

improcedência dos embargos aviados (fls. 127/128).

Vieram os autos conclusos.

Sucintamente relatei e decido.

Embargo de declaração é o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para 

requerer ao juiz prolator de uma determinada decisão ou sentença, que a 

esclareça nos seus pontos obscuros, ou a complete, quando omissa, que 

lhe repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes.

Com efeito, prescreve o art. 382, CPP, ‘verbis’:

Art. 382 - Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao 

juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão.

Analisando com acuidade os autos, entendo que os presentes embargos 

não merecem prosperar, pois a meu ver, sentença objurgada não 

apresenta qualquer contradição, tendo em vista que restou devidamente 

aclarado o entendimento deste magistrado, quanto ao valor mencionado 

pelo informante Raimundo Anacleto da Silva.

Assim, depreende-se que o recorrente na verdade pretende é forçar o 

reexame do feito, e não apontar qualquer contradição na sentença.

 Por este norte, CONHEÇO do recurso e NEGO provimento aos embargos 

interpostos.

No mais, cumpra-se o já determinado na r. sentença de fls. 112/119.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 268020 Nr: 30929-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Proceder a intimação do Advogado Dr. Wilker Christi Corrêa OAB/MT 

12.228, para tomar ciência da certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir 

transcrita (...)CERTIFICO que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de 

Direito Segunda Vara Criminal, nesta data, dirigi-me ao Centro de Detenção 

Provisória – CDP, e lá estando após as formalidades legais PROCEDI À 

CITAÇÃO DO DENUNCIADO DAVISON VASCONCELOS MORAES, o qual 

após ouvir a leitura do mandado e da denúncia aceitou a cópia que lhe 

ofereci exarando ciente no mandado, sendo que o denunciado informou 

que já possui advogado constituído nos autos, mas que desconhece o 

nome correto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266558 Nr: 29516-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VINICIUS CARNEIRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 29516-24.2017.811.0055.Código Apolo nº: 266558.Vistos 

etc.1DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de março 

de 2018, às 13:00 horas.4)INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de 

ser interrogado. 5)INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as 

penas da lei, as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 05/08) e na 

resposta (fls. 95/97).5.1)Com relação à testemunha servidor público, 

COMUNIQUE-SE ao superior hierárquico, conforme preconiza o artigo 221, 

§ 3º do CPP.6)Por derradeiro, SALIENTO ao réu que o descumprimento de 

alguma das medidas cautelares impostas, poderá acarretar novamente a 

decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA.7)Deverá a Secretaria de Vara 

observar que, caso na data da audiência o réu ainda esteja preso, por 

outro processo, no CDP local, deverá ser REQUISITADA sua escolta junto 

à direção do mencionado estabelecimento prisional.8)EXPEÇA-SE carta 

precatória à Comarca de Arenápolis/MT., com a finalidade de oitiva da 

testemunha de defesa João Pedro da Costa, CONSIGNANDO o prazo de 

trinta (30) dias para cumprimento da deprecada, INTIMANDO-SE ambas as 

partes acerca da remessa.9)CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Tangará da Serra, 1º de 

fevereiro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 221666 Nr: 11424-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Autos nº: 11424-32.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 221666.

Vistos em correição.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 

2018, às 13:00 horas.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 01/E).

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e o Advogado do réu.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 245308 Nr: 13007-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 13007-18.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 245308.

 Vistos etc.

 Considerando que foi extinta a punibilidade do indiciado nos autos 

principais, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 1º de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 247848 Nr: 15019-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI, SAMUEL 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 15019-05.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 247848.

Vistos em correição.

1) Analisando com acuidade a resposta à acusação apresentada pelos 

réus Fredson Djonatan Samulewski e Samuel Pereira dos Santos, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária insculpidas no 

artigo 397 do Código de Processo Penal.

Ademais, MANTENHO o recebimento da exordial acusatória e dou 

prosseguimento à presente ação penal, observando o que preconiza a 

norma processual.

2) Desse modo, com supedâneo no artigo 399 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 

15 de maio de 2018, às 15h40min.

Ressalto que na solenidade, sendo possível, serão realizadas a oitiva da 

vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e, por derradeiro, o réu 

será interrogado.

Convém registrar que as provas consideradas irrelevantes, impertinentes 

ou protelatórias, poderão ser indeferidas.

3) Em caso de testemunha residente em outra Comarca, desde já 

determino a EXPEDIÇÃO de carta precatória para proceder à devida 

inquirição, fixando o prazo de trinta (30) dias para cumprimento, 

consignando a data de realização da audiência neste Juízo Deprecante, a 

fim de se evitar colidência de datas.

4) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência designada, a fim de ser 

interrogado.

5) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas em comum (fls. 01-F) e na 

resposta (fls. 92), para comparecerem a fim de serem ouvidas, sob as 

penas da lei.

 6) REQUISITE-SE as testemunhas militares junto ao Comando respectivo.

 7) INTIME-SE a Defesa do réu e o Ministério Público.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267860 Nr: 30692-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 75/77 

verso:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado Davison Vasconcelos Moraes, notadamente por persistir os 

mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-o na prisão em que se encontram.2)CIÊNCIA ao Ministério 

Público e ao Advogado do acusado.Tangará da Serra, 26 de janeiro de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 246028 Nr: 13620-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DA SILVA, RAFAEL PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 DETERMINO:1) Considerando que a denúncia apresentada pelo Ministério 

Público foi devidamente recebida por este Juízo no dia 14 de dezembro de 

2017, conforme decisão acostada às fls. 65/66, INTIMEM-SE o Parquet, a 

Defesa técnica constituída pelo réu Rafael (fls. 68), assim como, o 

causídico a ser constituído pelo réu Daniel ou, em caso de 

hipossuficiência, a Defensoria Pública, para, no prazo de vinte e quatro 

(24) horas cada, se manifestarem, justificadamente, sob pena de 
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indeferimento, se entendem ser imprescindível que as munições 

apreendidas às fls. 31, permaneçam depositadas judicialmente.2) Após 

decorrido o prazo de que trata o item anterior, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e façam os autos CONCLUSOS para deliberação.3) Ademais, 

tendo em mira o teor da manifestação do Parquet acostada às fls. 53, 

assim como, o pleito defensivo juntado às fls. 67, DESIGNO audiência para 

o dia 07 de junho de 2018, às 15h20min, com a finalidade de oferecer ao 

réu Rafael Pereira da Silva as condições relativas ao benefício da 

suspensão condicional do processo.3.1) INTIME-SE o réu Rafael Pereira 

da Silva, para comparecimento.4) CIÊNCIA o Ministério Público e À 

Defesa.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 250189 Nr: 16751-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR TOLENTINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 16751-21.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 250189.

 Vistos etc.

Foi instaurado inquérito policial movido em face de Ademar Tolentino de 

Jesus pela suposta prática, do delito insculpido no art. 147 do CP c/c a lei 

11.340/06. Em desfavor da vítima Alessandra Fernandes de Almeida.

Foi realizada audiência (fls. 31/32) nos termos do art. 16 da Lei 11.340/06, 

onde a vítima manifestou seu desinteresse na manutenção das medidas, 

bem como se retratou da representação criminal ofertada.

Concluídas as investigações, o Ministério Público, às fls. 30, postulou pela 

extinção da punibilidade do agente com fulcro no art. 107, VI do Código 

Penal.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A teor da retratação da vítima proferida em juízo, não há que se 

prosseguir com o feito, ademais, o artigo 38 do CPP preceitua que o prazo 

firmado para oferecimento de queixa consiste em seis (06) meses, sendo 

que, compulsando detidamente os autos, vislumbro que o referido prazo 

transcorreu in albis sem a manifestação da vítima em sentido contrário.

Ex positis, em consonância com a cota ministerial de fls. 30, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Ademar Tolentino de Jesus, já qualificado 

nos autos, com fulcro no art. 107, VI do Código Penal.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, 

III, da CNGC/MT.

 Tratando-se de sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz a 

intimação pessoal do réu Ademar Tolentino de Jesus, bastando a de seu 

defensor, a teor do art. 1.387 da CNGC/MT.

 Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 1º de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 265246 Nr: 28643-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.MATELÂNDIA-PR JUÍZO DA VARA CRIMINAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO SOCCOL BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO SOCCOL 

BRANCO - OAB:47.728/PR

 Autos nº: 28643-24.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 265246.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 02 de março de 2018, às 13h40min, para oitiva da vítima 

Gladir Terezinha Schmidt, que deverá ser INTIMADA a comparecer, para o 

fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 260940 Nr: 25546-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.SANTOS-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE BILIBIO MARCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Hypolitto - 

OAB:292401/SP

 Autos nº: 25546-16.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 260940.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 02 de março de 2018, às 15h:00 horas para oitiva das 

vítimas Luiz Henrique Bilibio Marcante e Márcio Marques Barbosa, que 

deverão ser INTIMADAS a comparecer, para o fim de ser ouvidas, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 256302 Nr: 21692-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.MIRASSOL DO OESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON GARCIA PASSARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473/B

 Autos nº: 21692-14.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 256302.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 02 de março de 2018, às 14h30min para oitiva da 

testemunha Valmir Vieira Castrillon, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 
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audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270559 Nr: 1602-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garica - 

OAB:13.460-B

 Autos nº: 1602-48.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 270559.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 02 de março de 2018, às 15h40min para oitiva da 

testemunha de defesa Alessandra Potrich da Cruz, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/03/2018, às 13H45MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Diante 

disto, reconheço a plausibilidade jurídica do pedido na impossibilidade de 

se levar a protesto título que poderá eventualmente vir a ser anulado, bem 

como o perigo da demora nos potenciais prejuízos que desta prática pode 

advir. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência 

para o fim de determinar o cancelamento do protesto do título descrito na 

inicial. Expeça-se mandado ao Oficial do Cartório de Protestos 

mencionado, para que providencie o imediato cancelamento. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL LOPES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes, da r.decisão prolatada nos autos, a 

seguir transcrita: "Autos n. 1001019-80.2017.8.11.0055 PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à sessão de conciliação 

(cf. Id. 11516768), embora tenha sido devidamente intimada, via seu 

advogado constituído nos autos. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Outrossim, por 

determinação expressa do MM Juiz Supervisor do Juizado Especial Cível 

de Tangará da Serra/MT, considerando a possibilidade da prática de 

captação de clientes no presente caso, conforme ilustrado pela ré, defiro 

o requerimento de expedição de ofício para a Ordem de Advogados do 

Brasil, subseção de Tangará da Serra/MT, para que promova os atos que 

entender pertinentes, caso constatada irregularidades. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012355-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE COCARELLI PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLYTON MATIAS MONTEIRO OAB - MT17204 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE MELO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)
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Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de sua patrona do 

r.despacho a seguir transcrito: "VISTOS. A inicial ainda carece ser 

emendada. A reclamante ingressou com a presente ação em face da 

SEFAZ, órgão administrativo, sem personalidade jurídica, integrante de 

pessoa jurídica de direito público (Estado de Mato Grosso). Faculto à parte 

autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

promova as adequações necessárias na petição inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010372-35.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT0006894A 

(ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte promovida, do r.despacho a seguir 

transcrito: "Vistos. Considerando que o boleto juntado no ID 9245694, 

corresponde ao mesmo contrato discutido inicialmente (contrato nº 

500010), sobre o qual foi declarada a inexistência da relação jurídica, 

INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 dias, suspender a referida 

cobrança, sob pena de aplicação de multa diária. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE RIBEIRO ALVES (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/03/2018, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZENILDO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO HB LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/03/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/03/2018, às 14H45MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada 

a fim de determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de 

banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com 

relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Designe-se audiência de 

conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a reclamada e 

intimem-se as partes para comparecimento ao ato, facultando-se a 

representação por advogado e consignando que, caso não haja 

composição, será designada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; caso não 

haja interesse das partes na produção de provas em audiência, deverá a 

reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de apresentar 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o 

reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

à audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Renato Garcia Rezende (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA TELES OAB - GO28337 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000466-33.2017.8.11.0055 Autora: MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA Réu: Renato Garcia Rezende PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR 

DE TUTELA DE EMERGENCIA proposta por MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA em desfavor de Renato Garcia Rezende. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se 

apresenta imprescindível a realização de perícia técnica para solução do 

litígio. Portanto, acolho a preliminar suscitada pela ré em contestação (cf. 

evento 10572438). Ora, no caso, a parte autora sustenta que contratou os 

serviços do requerido pagando pelo tratamento dentário o valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Afirma que a prótese tanto provisória 

quanto definitiva lhe causaram problemas, sendo necessário contratar 

outro profissional pelo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para 

realizar o procedimento. O promovido por sua vez alega que requerente 

foi devidamente informada acerca dos cuidados pós-operatórios, todavia, 

não é possível aferir se os defeitos apresentados nas próteses não foram 

ocasionados por inobservância do devido repouso o que somente poderá 

ser averiguado através de prova pericial. Afirma ainda que, pelos danos 

causados à prótese extrai-se que os mesmos foram ocasionados por não 

observância do período de adaptação do equipamento, recaindo a 

responsabilidade sob a requerente. Aduzindo ao final que ainda que os 

danos tenham sido provocados por ações da demandante o demandado 

totalmente de forma voluntária e demonstrando boa-fé se ofereceu para 

refazer todo o serviço a suas expensas. Sublinho que os fatos alegados 

de fato necessitam de prova pericial para destacar qual foi a causa dos 

problemas apresentados no serviço questionado. Assim, considerando 

ser este o ponto nevrálgico do caso posto em análise e por ser 
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imprescindível produção de prova pericial para sua adequada resolução, 

necessário é a extinção da presente demanda sem julgamento de mérito, 

por ser demanda de maior complexidade, fugindo, assim, da alçada dos 

Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95, in verbis: 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: Sublinho que sem apoio técnico pericial é impossível definir 

de quem é a responsabilidade pelo problema apresentado na prótese da 

promovente, se há culpa concorrente, se ocorreu ou não falha na 

prestação do serviço odontológico. Assim, necessária é a perícia a ser 

realizada sobre esse Mutatis mutandis, é neste sentido a, in verbis: 

Ementa: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONVENÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Tratando-se de responsabilidade civil 

de profissional liberal, necessária a análise subjetiva da conduta do 

agente, nos temos do art. 14, § 4º, do CDC. Assim, no caso concreto, a 

fim de identificar a suposta conduta culposa do odontólogo, é 

imprescindível a produção de prova pericial. No caso, a perícia é o meio de 

prova destinado a suprir ausência de conhecimento técnico específico do 

Julgador para a solução justa do litígio, afastando dúvidas acerca de 

questões que o Magistrado não domina suficientemente. Ademais, a 

própria autora postulou a produção de prova pericial, pedido que, em 

flagrante erro material, foi substituído pela determinação de juntada de três 

orçamentos. Desconstituição da sentença para a reabertura da instrução 

e realização da prova técnica. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70075291005, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 25/10/2017) grifo nosso. Ementa: REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. 

COLOCAÇÃO DE IMPLANTE. SUPOSTA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

QUEIXA DE MUITAS DORES APÓS A COLOCAÇÃO DO DENTE 

PROVISÓRIO, ALÉM DE DIVERSOS PROBLEMAS NARRADOS PELA 

AUTORA NO DECORRER DO TRATAMENTO. HIPÓTESE EM QUE A 

MATÉRIA SE MOSTRA COMPLEXA, DIANTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA JUDICIAL. EXTINÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, II, DA 

LEI Nº 9.099/95. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006547723, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 24/05/2017) Partindo dessas premissas, 

bem como se apresentando necessária a realização de perícia técnica 

para comprovar se ocorreu ou não a má prestação do serviço, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA ADORNO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 26 de março de 2018, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA OAB - MT23744/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 26 de março de 2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 26 de março de 2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001398-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITANIELI NAISER MAZETE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001398-21.2017.8.11.0055 Autora: Itanieli Naiser Mazete Lopes 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

absoluta suscitada, considerando ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 
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CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da 

empresa ré por uma dívida que perfaz o montante de R$ 221,35 (duzentos 

e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), como prova a certidão de 

restrição anexa aos autos (cf. ID n. 10722916). Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida 

e, consequentemente, implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do contrato de prestação de 

serviços firmados entre as partes (especificamente em relação a débitos 

oriundos do serviço de telefonia móvel). Neste caso, havendo a negativa 

de contratação (ou desconhecimento de débitos) cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação 

em ID n. 11534703) a realização do negócio jurídico juntando cópia do 

contrato devidamente assinado pela autora – assinatura idêntica a dos 

documentos juntados com petitório inicial, frise-se. Também juntou cópia 

de extratos telefônicos e cópia das faturas telefônicas. Reitera-se que é 

desnecessária a produção de prova pericial para analisar a equivalência 

das assinaturas constantes nos documentos arrolados na inicial e do 

contrato juntado pela parte ré porque estas são semelhantes a olho nu. 

Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que autora contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Assim, as alegações de 

inexistência de contratação (ou desconhecimento de débitos) se mostram 

inverossímeis. Diante do exposto, entendo ser o arcabouço probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. O que implica dizer que inexiste fraude perpetrada por terceiro no 

presente caso, bem como ser incontroverso e existente o negócio jurídico 

em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada 

pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu 

em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos 

autos comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 01 de fevereiro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 01 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus Procuradores, para Audiência de 

Instrução e Julgamento designada para dia 28 de fevereiro de 2018, às 

14h30.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001363-61.2017.8.11.0055 Autor: Edvaldo da Silva Lopes Réu: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 354 de 716



aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares suscitadas, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré, por 

dívidas que perfazem o valor total de R$ 108,92 (cento e oito reais e 

noventa e dois centavos), como prova certidão de restrição anexa à 

petição inicial (cf. ID n. 10668935). Todavia, afirma peremptoriamente o 

autor que desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a 

ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A 

ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora 

não promoveu os pagamentos decorrentes do contrato de prestação de 

serviços avençado entre as partes. Em sua impugnação à contestação o 

autor pugna pela necessidade de perícia grafotécnica nos documentos 

apresentados – embora a ré não tenha juntado nenhum contrato escrito, 

sublinhe-se –, mas não impugnou especificamente a gravação juntada 

pela ré, razão pela qual se mostra desnecessária a perícia fonética[5]. 

Neste caso, havendo a negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. ID n. 11534101) a realização do 

negócio jurídico juntando extrato das ligações efetuadas pelo autor e cópia 

do áudio em que a autor aceitou a oferta de plano controle, de forma livre 

e espontânea, bem como informou dados pessoais. Sublinho que do 

referido áudio se extrai a completa e clara informação sobre o plano 

adquirido, bem como a aquiescência do autor a sua contratação. Assim, é 

preciso reconhecer que a ré – na forma do art. 6º da Lei 9.099/95 – 

comprovou o pacto gênese das cobranças. Neste diapasão, entendo ser 

o método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. O que implica dizer que inexiste 

fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo autor 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento em 

relação a diferença apontada, legítima se mostra a cobrança por parte da 

ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre o autor e a ré, bem como demonstrado o inadimplemento do 

primeiro, necessário é a procedência do pedido contraposto. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto realizado pela ré para condenar o autor ao pagamento de 

todas as faturas pendentes de pagamento, que perfazem o montante de 

R$ 108,92 (cento e oito reais e noventa e dois centavos), sobre o qual 

incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento, mais juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condenar ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[6], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 31 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Nesse sentido: 

NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. APRESENTAÇÃO DE ÁUDIOS QUE 

COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO NÃO 

APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONÉTICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. Tendo sido apresentadas gravações de 

telefonemas que demonstram a existência de relação contratual entre as 

partes e inexistindo impugnação específica a respeito dos áudios 

apresentados, não há que se falar em fraude. Aquele que, na condição de 

parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às 

sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de 

Processo Civil, as quais possuem função inibitória. Sentença mantida. [...] 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 645007020158110001/2016, , 
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Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2016, Publicado no DJE 

15/08/2016) (grifo nosso). [6] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENIO ROSA E SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000504-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIR DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a parte 

Reclamanda para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E SERVICOS PARA 

VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 21 de março de 2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA TOINETE BRUNEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010868-25.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TOMADON GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

DAIANA TAYSE TESSARO OAB - MT0012280A (ADVOGADO)

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT0013256A 

(ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011821-52.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALMEIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

ARLINDA ALMEIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUATRO RODAS LUBRIFICANTES E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 21 de março de 2018, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus Procuradores, para Audiência 

de Conciliação designada para 21 de março de 2018, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-28.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 27 de março de 2018, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MODESTO GODOY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARTINS SALVADOR DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 27 de março de 2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010800-46.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WN FREIOS E EIXOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMIS JOSE RIBEIRO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 27 de março de 2018, às 16h00min.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000190-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA RODRIGUES DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exequente (CPC de 2015, art. 520, I). 

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (CPC de 2015, art. 815 e ss.), sob pena de 

bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela 

específica objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95). 

Providencie-se o apensamento destes autos ao Processo nº 

1001567-08.2017.8.11.0055. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 2 de fevereiro de 2018. JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVLIN MICHELI DAHMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 27 de março de 2018, às 15h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIESELA KURTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000189-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exequente (CPC de 2015, art. 520, I). 

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (CPC de 2015, art. 815 e ss.), sob pena de 

bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela 

específica objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95). 

Providencie-se o apensamento destes autos ao Processo nº . Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 2 de 

fevereiro de 2018. João Francisco Campos de Almeida Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000877-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FLOR SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ , DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do ID 

11611997. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que 

deverão ser depositados em conta indicada pela profissional responsável 

pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de 

Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que 

atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Caso não 

haja servidor disponível para a providência, o valor deverá ser levantado 

diretamente em favor da empresa fornecedora do medicamento. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 2 de fevereiro de 2018. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE 

ALMEIDA Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MITIELI REGINA ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI OAB - MT22908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 11575321. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 2 de fevereiro de 2018. JOÃO FRANSCISCO CAMPOS 

DE ALMEIDA Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001606-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 11573602. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 2 de fevereiro de 2018. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE 

ALMEIDA Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001360-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ , DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do ID 

11607215. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que 

deverão ser depositados em conta indicada pela profissional responsável 

pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de 

Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que 

atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Caso não 

haja servidor disponível para a providência, o valor deverá ser levantado 

diretamente em favor da empresa fornecedora do medicamento. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 2 de fevereiro 

de 2018. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000148-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA HELENA PRADO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Municipio de Tangará da Serra -MT (RÉU)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. CLEUZA HELENA PRADO ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, alegando em 

síntese, que necessita de cirurgia de Exerese de Varizes, necessária 

para o restabelecimento de sua saúde. Por essas razões, fundamentado 

em dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, 

afirma ter o Estado,lato sensu, o dever de prestar o atendimento 

necessário e requer, em razão da urgência própria ao caso, o deferimento 

de medida liminar naudita altera parte, compelindo os requeridos a 

custearem o citado tratamento, sob pena de multa diária. Instado a se 

manifestar o NAT elaborou parecer técnico informando que o 

procedimento é contemplado pelo SUS, que não é urgente e que se trata 

de procedimento eletivo. DECIDO. Trilhando o entendimento explicitado no 

Enunciado nº 26, do Fórum Permanente dos Coordenadores dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, considero que “são cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter 

excepcional”. Basta, assim, verificar se estão presentes os requisitos 

previstos no Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, 
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necessários ao deferimento do pedido de antecipação de um dos efeitos 

da tutela final pretendida, formulado na inicial. De plano verifico não ser o 

caso de deferimento da liminar vindicada. Para a concessão da liminar 

pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos próprios da 

antecipação da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de 

Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, 

ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, 

que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A reclamante não junta aos 

autos nenhum documento médico indicando a urgência ou emergência do 

procedimento solicitado. Os documentos juntados pela reclamante 

demonstram tão somente a doença que o acomete e a indicação do 

procedimento. Logo não consta em nenhum dos documentos juntados a 

urgência necessária para o deferimento do pedido logo no início do 

processo, tudo indicando, por consequência, que se trata de 

procedimento eletivo. O próprio parecer técnico do NAT foi conclusivo no 

sentido de que não há urgência ou emergência no procedimento pleiteado 

na inicial. A concessão da tutela de urgência, nessa situação, importaria 

em flagrante violação ao princípio da isonomia material, já que privilegiaria 

a ora reclamante em detrimento de outras inúmeras pessoas que 

aguardam o mesmo tratamento pelo SUS. Ante o exposto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 2 de fevereiro de 2018. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE 

ALMEIDA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

Vistos. NELSON GONÇALVES GOMES , ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento de 

Injeções Intra Vitrea de Anti Angiogênico, necessário ao restabelecimento 

de sua saúde Alega o reclamante que foi diagnostifcado com Edema 

Macular Secundário a Membrana Epiretiniana e, por essa razão necessita, 

em caráter de urgência, de se submeter aos procedimentos citados, não 

fornecidos pelo Sistema Ùnico de Saúde (SUS). Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o 

atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, o 

deferimento de medida liminar inaudita altera pars, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT proferiu parecer técnico concluindo que o 

procedimento solicitado nos autos é urgente face o risco de perda de 

visão. Os autos vieram-me conclusos. Eis o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados,oa reclamante sofre de Edema Macular e , precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a realização do 

procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma 

ser desprovido de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. É notória e visível a hipossuficiência do 

reclamante, tanto que requereu os benefícios da justiça gratuita para 

ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não conseguirá custear as 

despesas exigidas para realização dos procedimentos prescritos por 

indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, 

por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a 

todos os entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso 

II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, 

o legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 

verbis: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta 

salientar que o reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame 
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através da rede municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos e, 

especificamente às crianças e adolescentes, atendendo ao disposto nos 

arts. 7º a 14, da Lei nº 8.069/90. Todos esses argumentos revelam a 

verossimilhança das alegações estampadas na inicial. De outro lado, o 

periculum in mora é igualmente verificado, em face da temeridade da 

medida ser deferida somente ao final, mormente diante do risco de que, 

com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se complicar o 

estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao tratamento 

adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado emitido 

pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há iminente 

risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. Ademais, a 

inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, sobretudo pelo 

risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos autos os 

requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento senão pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PRETENDIDA e, em conseqüência, determino que os reclamados 

disponibilizem, no prazo máximo de 5 dias, ao reclamante procedimento de 

INJEÇÕES INTRAVITREAS DE ANGIOGÊNICOS, em hospital da Rede 

Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, 

em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de 

licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de 

regência. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da 

ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o 

cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do 

Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento 

desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 2 

de fevereiro de 2018. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA Juiz de 

Direito em substituição legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 360 de 716



Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000109-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

Vistos. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear endoscopia oral, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que 

apresenta ulcera gástrica e, por essa razão necessita, em caráter de 

urgência, de se submeter ao procedimento citado, não fornecido pelo 

Sistema Ùnico de Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera pars, compelindo os requeridos a submeterem ao 

favorecido o custeio do citado procedimento. Instado a se manifestar o 

NAT elaborou parecer técnico informando que o procedimento não é 

urgente. Os autos vieram-me conclusos. Eis o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, o reclamante apresenta úlcera gástrica e , precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a realização do 

procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma 

ser desprovido de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A verossimilhança ou probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. É notória e visível a hipossuficiência do 

reclamante, tanto que requereu os benefícios da justiça gratuita para 

ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não conseguirá custear as 

despesas exigidas para realização dos procedimentos prescritos por 

indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, 

por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a 

todos os entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso 

II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, 

o legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 

verbis: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta 

salientar que o reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame 

através da rede municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 361 de 716



fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos e, 

especificamente às crianças e adolescentes, atendendo ao disposto nos 

arts. 7º a 14, da Lei nº 8.069/90. Todos esses argumentos revelam a 

verossimilhança das alegações estampadas na inicial. De outro lado, o 

periculum in mora é igualmente verificado, em face da temeridade da 

medida ser deferida somente ao final, mormente diante do risco de que, 

com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se complicar o 

estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao tratamento 

adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado emitido 

pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há iminente 

risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. Ademais, a 

inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, sobretudo pelo 

risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos autos os 

requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento senão pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PRETENDIDA e, em conseqüência, determino que os reclamados 

disponibilizem, no prazo de 5(cinco) dias , ao reclamante o procedimento 

de Endoscopia Oral, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de 

disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, 

vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 2 

de fevereiro de 2018. JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000105-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO RODRIGUES NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

Vistos. JOSÉ JULIO RODRIGUES NEVES ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear biópsia de próstata, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que 

apresenta suspeita de câncer de próstata e, por essa razão necessita, 

em caráter de urgência, de se submeter ao procedimento citado, não 

fornecido pelo Sistema Ùnico de Saúde (SUS). Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o 

atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, o 

deferimento de medida liminar inaudita altera pars, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico informando que o 

procedimento não é urgente, mas deve ser realizado com brevidade. Os 

autos vieram-me conclusos. Eis o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, 

o reclamante apresenta suspeita de câncer de próstata e , precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a realização do 

procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma 

ser desprovido de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A verossimilhança ou probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
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econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. É notória e visível a hipossuficiência do 

reclamante, tanto que requereu os benefícios da justiça gratuita para 

ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não conseguirá custear as 

despesas exigidas para realização dos procedimentos prescritos por 

indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, 

por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a 

todos os entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso 

II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, 

o legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 

verbis: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta 

salientar que o reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame 

através da rede municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos e, 

especificamente às crianças e adolescentes, atendendo ao disposto nos 

arts. 7º a 14, da Lei nº 8.069/90. Todos esses argumentos revelam a 

verossimilhança das alegações estampadas na inicial. De outro lado, o 

periculum in mora é igualmente verificado, em face da temeridade da 

medida ser deferida somente ao final, mormente diante do risco de que, 

com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se complicar o 

estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao tratamento 

adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado emitido 

pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há iminente 

risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. Ademais, a 

inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, sobretudo pelo 

risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos autos os 

requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento senão pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PRETENDIDA e, em conseqüência, determino que os reclamados 

disponibilizem, no prazo de 5(cinco) dias , ao reclamante o procedimento 

de BIÓPSIA DE PRÓSTATA, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à 

falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede 

privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 
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seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 2 

de fevereiro de 2018. João Francisco Campos de Almeida Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119232 Nr: 102-45.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes, Luciano da Cas, 

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660, JÉSSYCA MOURA DA SILVA - OAB:18931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o Douto procurador sobre o 

desarquivamento do feito, e requeira o que de direito no prazo de 10(dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101327 Nr: 22154-06.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, Gilberto Cristofolini - OAB:15.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Certifico que intimo o advogado dos autos de seu desarquivamento, 

conforme petição de fls 116 para manifestação no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 13185 Nr: 1996-76.2004.811.0045

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Certifico e dou fé que, a parte devidamente intimada não se manifestou. 

Assim sendo, devolvo-os autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22427 Nr: 321-73.2007.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, DMDS, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O

 Certifico r dou fé que, impulsiono o feito e intimo o Douto procurador para 

manifestação nos autos no prazo de 10(dez) dias, bem como, providencie 

a juntada da procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102233 Nr: 6415-90.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER LUIZ BIAZUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILVO DAGA, EUCI FATIMA DOTTO DAGA, 

RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo o douto procurador da 

parte autora para que dê andamento no feito no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119363 Nr: 194-23.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIL JOVINA PULQUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22447 Nr: 343-34.2007.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA C. M. RIZZATO - OAB:MT 

- 9.301
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708/MT

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, apresentar cálculo 

demonstrativo da verba honorária, considerando o valor inicial de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente quota da 

advogada, atualizado com juros de mora, correção monetária e 

consectários da fase executiva fixado à f. 191, até a data da penhora, 

bem como os valores referentes às custas e despesas processuais.

2. Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121333 Nr: 1264-75.2016.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GREGÓRIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLENI TERESINHA VENDRUSCOLO IORIS, 

JAQUELINE FALIGURSKI AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:17597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar, impetrado por 

SIDNEI GREGÓRIO TAVARES contra ato que reputa ilegal da lavra de 

SOLENI TERESINHA VENDRUSCOLO IORIS, presidente da comissão de 

concurso e JAQUELINE FALIGURSKI AIRES, candidata aprovada em 

primeira colocação, aduzindo em síntese:

1 – QUE A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, POR MEIO DO EDITAL N. 

001/2015, ABRIU INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO PARA 

PREENCHIMENTO DE 01 (UMA) VAGA PARA O CARGO DE PROFESSOR 

GRADUADO EM MEDICINA VETERINÁRIA OU ZOOTECNIA E DUAS VAGAS 

PARA CADASTRO RESERVA;

 2 – QUE AO FINAL DO CERTAME FOI APROVADA EM PRIMEIRA 

COLOCADA A IMPETRADA JAQUELINE FALIGURSKI AIRES, COM 59,6 

PONTOS E O IMPETRANTE FOI CLASSIFICADO NA SEGUNDA 

COLOCAÇÃO, COM 58,5 PONTOS;

3 – ADUZ QUE A PONTUAÇÃO AUFERIDA PELA CANDIDATA IMPETRADA 

NA PROVA DE TÍTULOS E AVALIAÇÃO CURRICULAR ESTÁ EM 

DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, HAJA VISTA QUE AS 

PONTUAÇÕES NOS SUBITENS 1.4, 1.5, 1.6 E 1.7, SÃO PARA ATIVIDADES 

DOCENTES, O QUE A SEGUNDA IMPETRADA NÃO POSSUI; ALÉM DISSO, 

A IMPETRADA NÃO POSSUI 03 (TRÊS) ANOS DE ATIVIDADE 

PROFISSIONAL COMPROVADA, HAJA VISTA QUE SE GRADUOU NO 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015.

4 – EM RAZÃO DISSO, ADUZ TER SIDO PRETERIDO NA ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME.

5 – PUGNA PELA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/57.

Atendida a emenda à petição inicial (f. 59/60), o pedido liminar restou 

deferido às f. 61/65.

Regularmente notificada, a primeira impetrada apresentou informações de 

f. 70/72, noticiando que o critério de julgamento da comissão foi uniforme 

com relação a todos os candidatos; que a banca examinadora atuou 

dentro dos critérios eleitos pelo edital; que não há óbice à atribuição de 

pontos por atividade profissional àquele que a desenvolve por intermédio 

de estágio; que a palavra docente é polissêmica, comportando significado 

diverso do empregado pelo impetrante. Pugna pela denegação da ordem. 

Juntou documentos de f. 72v/132.

Réplica aportou às f. 133/134.

Em manifestação (f. 135), o Parquet pugnou pela renovação da notificação 

das impetradas, em razão da emenda à inicial, o que restou deferido (f. 

136). Não obstante, as impetradas permaneceram inertes (certidão de f. 

146).

Renovada vistas, o Ministério Público apresentou parecer pela concessão 

da segurança.

2. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Como se vê pela narrativa da parte impetrante, a celeuma reside em 

aquilatar se a pontuação atribuída à candidata Jaqueline, na avaliação dos 

títulos por ela apresentados, está em consonância com o edital do 

concurso, já que obteve 13 pontos, conforme ficha de pontuação 

acostada à f. 73-v.

Não é demais lembrar que, de acordo com o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, o edital é a lei interna do certame e vincula tanto 

a Administração, quanto o administrado.

Nessa toada, dispõe o item 5.2.3 do edital (f. 15v) que “A ordem em que os 

títulos deverão ser apresentados e a especificação dos valores a serem 

atribuídos totalizarão 45 pontos e está estabelecida no QUADRO II. As 

atividades docentes só contaram pontos se estiverem comprovação.” 

(destaque inserido)

Ainda, o QUADRO II, ao dispor sobre as ATIVIDADES DOCENTES (f. 15v) 

esclarece: “1.4. Autoria e execução de projetos de extensão ou de 

pesquisa – Projeto – 1 ponto (limite 5 pontos); 1.5. Participação em projetos 

de extensão ou de pesquisa - Participação – 0,5 pontos (limite 5 pontos); 

1.6. Participação em cursos na área de Educação Profissional, ou 

Atividade Pedagógica ou Administrativa Educacional (nos últimos 03 anos) 

– para cada 40 horas – 1 ponto (limite 5 pontos); 1.7. Atividade 

Profissional comprovada na área de atuação do curso – Ano – 1 ponto 

(limite 3 pontos)”. (destaque inserido)

No caso, extrai-se que a candidata Jaqueline Faligurski Aires concluiu a 

graduação em 12/09/2015 (f. 80v), de modo que, só a partir dessa data 

torna-se possível a realização de atividades docentes na área de 

formação profissional.

É que, diversamente do alegado pela parte impetrada, a palavra DOCENTE, 

enquanto substantivo, se refere ao professor, mestre, formador, 

educador e, enquanto adjetivo, aponta qualquer coisa relativa ao 

substantivo, ao revés, o termo DISCENTE, na acepção subjetiva, se refere 

ao aluno, estudante, educando, etc e, quando utilizado como adjetivo, se 

refere a qualquer coisa relativa a quem estuda.

Mais, ao tratar da relação jurídica do estágio, a lei 11.788/2008 não deixa 

qualquer margem de dúvidas que se trata de ato educativo escolar 

supervisionado realizado por discente, sob supervisão de docente, 

integrante de projeto pedagógico do curso e requisito para aprovação e 

obtenção de diploma, confira-se:

Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

 § 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar 

o itinerário formativo do educando.

 § 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

 Art. 2o O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 

determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de 

ensino e do projeto pedagógico do curso.

 § 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, 

cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.

 § 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

 § 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na 

educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser 

equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do 

curso.

 Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na 

prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de 

qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:

 I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição 

de ensino;

 II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino;

 III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 

aquelas previstas no termo de compromisso.

 § 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de 

ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos 

relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção 
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de aprovação final.

 Se assim é, as atividades realizadas em data anterior a conclusão do 

curso (12/09/2015) – f. 80v, a exemplo das indicadas nos documentos de 

f. 81/111, seja autoria, execução ou participação de projetos (itens 1.4 e 

1.5 do quadro II), seja participação em curso na área de educação 

profissional, atividade pedagógica ou administrativa, bem como atividade 

profissional comprovada na área de atuação do curso, sobretudo na 

modalidade de estágio (itens 1.6 e 1.7 do quadro II), não são atividades 

docentes e, portanto, não atendem os requisitos previstos no edital, de 

modo que devem ser expungidas da pontuação atribuída à candidata.

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para o fim de DETERMINAR ao 

impetrado, em caráter definitivo, que exclua da pontuação da prova de 

títulos e avaliação curricular da candidata JAQUELINE FALIGURSKI AIRES, 

as atividades realizadas em data anterior a conclusão do curso 

(12/09/2015) – f. 81/111, inclusive exercício de estágio, procedendo à 

reclassificação dos candidatos, restando, no mais, confirmada a medida 

liminar de f. 61/65, bem como EXTINTO o processo com resolução de seu 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) 

e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 01 de fevereiro de 2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002102-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO GALVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PESADAO MECANICA E AUTOPECAS LTDA - ME (RÉU)

JULIANO DI DOMENICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

 

Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 dias [art. 350 do CPC/15], 

se manifeste sobre a contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003682-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA DA SILVA MUELLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos 

embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, 

de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça 

determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de 

Processo Civil]. Os embargos de declaração, todavia, em situações 

excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, a capacidade de 

executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, somente para 

corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à reparação da 

situação de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, a 

alteração da decisão desponte como consequência etiológico 

necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de efeitos 

modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de medida 

excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, eliminada 

contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de questão 

jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração do julgado 

surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: STJ, REsp 

n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria, sob a alegação 

de que a lei não impede ou dificulta que o INSS refaça perícia 

administrativa a qualquer momento no segurado. Todavia, a teor do 

disposto no art. 60, § 8.º da Lei n.º 8.213/1991, sempre que possível, o ato 

de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 

administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício, 

tal como foi decidido. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a embargante objetiva provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Ante o exposto, 

REJEITO os embargos declaratórios e, como consequência, Mantenho na 

íntegra o veredicto anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o 

prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo 

Civil]. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002790-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATANE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANE ROCHA DOS SANTOS OAB - MT19874/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

ANDRE DE SOUZA COELHO GONCALVES DE ANDRADE OAB - RJ116725 

(ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

 

Intimação dos requeridos para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias [art. 511, CPC/15], bem como para que, no de 15 

(quinze) dias, apresentem os documentos existentes em seu cadastro 

referente à autora, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

que a requerente pretende comprovar com tal documento [art. 400, inciso I 

do CPC/15]. Concedo à requerente o benefício da justiça gratuita. 

Intimem-se.
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Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004150-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO VALCANAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Com efeito, manifestamente equivocado o ajuizamento da demanda contra 

a Procuradoria-Geral do Estado, porquanto a dívida ativa levada a protesto 

é do Estado de Mato Grosso, que é representado por sua Procuradoria na 

cobrança de dívida ativa estadual [art. 2.º, incisos I e V da Lei 

Complementar Estadual nº 111/2002]. Por via de consequência, diante 

desta moldura, com fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de 

Processo Civil, Determino que a parte requerente promova a emenda da 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com o objetivo de retificar o 

polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento da exordial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004721-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA RISCIK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o prazo de 

manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito. À míngua da existência de necessidade de se produzir outros 

meios de prova, declaro encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à autora, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001141-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI PEDRO WEBER (DEPRECADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VANGUARDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO BARSAGLINI JUNIOR (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003258-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS GEMELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO LUIS GEMELLI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

G. L. G. (HERDEIRO)

KAMILA LARISSA GEMELLI (HERDEIRO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça para proceder a avaliação dos bens 

arrolados nas primeiras declarações, a citação das herdeiras e a citação 

da Fazenda Pública Municipal, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000193-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003704-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYNE RAMON RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de Alyne Ramon Rodrigues, ambas já 

qualificadas. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que a requerida constituiu procurador e pediu a 

extinção do processo, em virtude do reconhecimento do pedido. Logo em 

seguida, a requerente manifestou, de maneira expressa, a intenção de 

não mais imprimir andamento dos atos do processo, o que revela a 

ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de 

consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência 

da parte adversa, visto que não ofertada contestação [art. 485, § 4.º do 

Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Custas 

judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002251-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

T. N. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste aos autos acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004341-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PENHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004052-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004274-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE PASSARELLI SOFIATI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação e acerca da juntada do laudo 

pericial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96951 Nr: 3500-68.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - ME, ELDER LUIZ BIAZUS, ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

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

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Banco do Brasil S/A contra Biazus Construtora e Incorporadora Ltda. 

ME, Elder Luiz Biazus e Ana Iolanda Giacomini Biazus, para o fim de: a) 

CONDENAR os réus, de maneira solidária, no pagamento da quantia em 

dinheiro correspondente a R$ 128.471,66 (cento e vinte e oito mil, 

quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), que 

deverá ser acrescido dos encargos contratuais de normalidade e de mora, 

cujo valor deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, por 

cálculo aritmético [art. 509, § 2.º do Código de Processo Civil]; b) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO os requeridos no pagamento 

de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo 

tramitou.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 1 

de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88771 Nr: 2662-62.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ KUZNIEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:MT/12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Banco Itaú S/A contra Jaime Luiz Kuznewski, para o fim de: a) 

CONDENAR o requerido no pagamento da quantia em dinheiro 

correspondente a R$ 94.404,58 (noventa e quatro mil, quatrocentos e 

quatro reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos 

encargos contratuais de normalidade e de mora, cujo valor deverá ser 

apurado mediante liquidação de sentença, por cálculo aritmético [art. 509, 

§ 2.º do Código de Processo Civil]; b) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com 

esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO o requerido no pagamento de custas judiciais e honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido 

por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal 

que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 1 de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95310 Nr: 2142-68.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT. 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:MG/123970

 Processo n.º 2142-68.2014.811.0045 – CÓD. 95310.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição acostada às fls. 78/79 

foi protocolada no dia 13/12/2017. Porém, por algum equivoco, não foi 

acostada a tempo nos autos, sendo que no dia 14/12/2017 foi proferida 

sentença de mérito, extinguindo o feito pelo pagamento da obrigação e 

determinando a liberação do bloqueio lançado à margem do prontuário 

administrativo do veículo descrito na fl. 27 dos autos. Diante disto, tendo 

em vista que os pedidos lançados na petição acostada às fls. 78/79 já 

foram objeto de análise da sentença acostada à fl. 72, REPUTO 

prejudicada a sua reanálise neste momento.

Cumpra-se a decisão acostada à fl. 72.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42791 Nr: 3100-59.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRY HERREIRO DE MACEDO, IHDM, HVLF, AGLF, 

IRAQUITYARA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO PRÓ ASFALTO SORRISO 

IPIRANGA - APASI E APASI CONCESSIONÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 
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OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 Processo n.º 3100-59.2011.811.0045 – CÓD. 42791.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88992 Nr: 2901-66.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMIR KRAEMER, CLAUDIMIR KRAEMER -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA DE OLIVEIRA CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:OAB/MT 9511

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos de devedor, por Claudimir Kraemer ME e Claudimir 

Kraemer no âmbito da ação executiva n.º 463-67.2013.811.0045, código 

86667, promovida por Lucélia de Oliveira Casagrande, para o fim de:a) 

DECLARAR a consumação do pagamento integral da obrigação jurídica, 

representada por meio das notas promissórias que instruem a ação 

executiva e DETERMINAR a extinção da demanda executiva;b) CONDENAR 

a embargante/exequente, no pagamento de indenização, por repetição do 

indébito, no valor correspondente ao dobro da quantia exigida na ação 

executiva e efetivamente quitada, que corresponde a R$ 160.000,00 

(cento e sessenta mil reais), com incidência de correção monetária, 

calculada pelo IPC-Fipe, e juros moratórios no percentual de 12% ao ano, 

contabilizados a partir da data do protocolo da ação executiva 

(29/01/2013);c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO a embargante no pagamento de custas judiciais e honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido 

por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal 

que o processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das 

custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte 

adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo 

Civil].Uma vez preclusa a presente decisão, DETERMINO que seja 

trasladada cópia integral do presente veredicto à demanda executiva que 

se encontra em apenso.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5577 Nr: 278-49.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BERTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 278-49.2001.811.0045 – CÓD. 5577.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação apresentada [art. 350 do Código de Processo 

Civil].

 Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20886 Nr: 2208-29.2006.811.0045

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Luiz Biondo - 

OAB:11.973/MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Processo n.º 2208-29.2006.811.0045 – CÓD. 20886.

Em atenção ao ofício acostado às fls. 616/640, proceda-se a averbação, 

com destaque, da indisponibilidade de eventuais créditos em nome da 

requerida, comunicando o juízo da 3ª Vara de Juína/MT.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88835 Nr: 2736-19.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA-ME, FERNANDO VIANA DE 

OLIVEIRA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES(BR TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15110-A, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:PE/23.748, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 Processo n.º 2736-19.2015.811.0045.

Intimem-se as empresas requeridas/denunciantes para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem acerca das contestações formuladas pelas 

empresas denunciadas Nobre Seguradora do Brasil S/A e Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intimem-se a autora, as empresas requeridas e a empresa denunciada a 

lide Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem sobre a petição arquivada nas fls. 444/498 dos 

autos. Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42089 Nr: 2397-31.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNIZ INFORMÁTICA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX-DIST. DE PROD.ALIM.BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:OAB/MT 11866

 Processo n.º 2397-31.2011.811.0045 – CÓD. 42089.

Considerando-se que a exequente promoveu a habilitação do crédito 

perante o Juízo Competente, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do 

processo até a efetiva quitação da dívida. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30440 Nr: 3970-12.2008.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDO, APDO, EPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial 

por Ilda da Silva Santos contra Valdemira Pereira de Oliveira, Claudemir 

Francisco de Oliveira, Edvaldo Francisco de Oliveira e Edimir Francisco de 

Oliveira, para o fim de: a) DECLARAR e reconhecer a existência da união 

estável, durante trinta e dois anos, entrelaçada entre Ilda da Silva Santos e 

Elias Francisco de Oliveira, com espeque no teor do art. 226, § 3º da 

CRFB/88, do art. 1723 do Código Civil e art. 1º da Lei n° 9.278/1996; b) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, para o fim de resolver o 

mérito do processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Isento de custas e/ou emolumentos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84124 Nr: 3639-88.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ADRIANA BECKER MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial 

por Maria Adriana Becker Machado contra João Evangelista Filho e, como 

consequência: a) DETERMINO A CESSAÇÃO dos efeitos da medida liminar 

concedida; b) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do 

art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no 

pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao 

patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24980 Nr: 2837-66.2007.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUX BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Sattler Ghisi - 

OAB:10902/MT

 Ante o exposto, considerando-se a ocorrência de nulidade da intimação, 

ACOLHO os embargos de declaração formulados por Laux Brasil, para o 

fim de promover a retificação da decisão arquivada na fl. 571 dos autos, 

e, como consequência, DETERMINAR a expedição de carta precatória à 

Comarca de Tangará da Serra/MT, com o objetivo de proceder-se a 

inquirição da testemunha Arnaldo Lucas da Silva.Intime-se a empresa 

requerida para que, no prazo de 20 (vinte) dias, proceda ao 

recolhimento/recebimento da carta precatória em Cartório e providencie a 

distribuição da missiva perante o Juízo Deprecado, realizando o 

pagamento das custas remanescentes relativas ao Cartório 

Não-Oficializado (fl. 569), registrando-se a advertência de a falta de 

comprovação de distribuição da missiva ou devolução da missiva, devido 

à falta de pagamento das despesas (diligencia do oficial de justiça ou 

outras) ou custas judic ia is,  acarretará na perda da 

prova.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de fevereiro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86054 Nr: 5723-62.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIL QUERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO CUNHA 

MARANHÃO-PROCURADOR FEDERAL/PF-MT - OAB:

 Processo n.º 5723-62.2012.811.0045.

Compulsando o processo, vislumbra-se que, por equívoco material, este 

juiz, ao proferir a decisão judicial que decretou o encerramento da 

instrução processual, olvidou-se da necessidade de realização de estudo 

social. Trata-se, na verdade, de erro material, visto que para o exame 

acerca da concessão do benefício assistencial do amparo social, é 

imprescindível a verificação das condições econômicas do requerente e 

das pessoas que integram o núcleo familiar. Portanto, dado a existência de 

erro, ocasionado por excesso involuntário de trabalho, RECONSIDERO a 

decisão judicial anexada na fl. 138 dos autos, para o fim de DETERMINAR 

a realização de investigação social para verificar as condições 

econômicos do requerente.

Nomeio assistente social credenciada a exercer atividades no Poder 

Judiciário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à realização de 

estudo da condição sócio-econômica do autor, devendo responder os 

termos dos quesitos formulados, bem como acostar aos autos fotografias 

do autor e de sua residência.

 Intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, decline o seu 

endereço atualizado, para fins de realização da prova pericial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97873 Nr: 4257-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUENIA BRITO COSTA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4257-62.2014.811.0045.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor dos embargos à ação monitória.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102541 Nr: 6716-37.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO VERDE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial por Rio Verde Energia S/A contra CJR Comércio e Serviços 

Ltda., para o fim de, CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente 

concedida, e:a) DECLARAR a inexistência da dívida, representada através 

das duplicatas mercantis, identificadas com os números 0003005 e 

012307, que originou o apontamento do protesto dos títulos;b) 

DETERMINAR o imediato cancelamento/sustação do protesto, decorrente 

da dívida discriminada na petição inicial;c) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Expeça-se oficio ao Cartório 

do Segundo Oficio da Comarca de Lucas do Rio Verde, com o objetivo de, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, realizar o cancelamento do 

protesto.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo 

do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida no 

pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao 

patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo 

tramitou.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 2 

de fevereiro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3436 Nr: 889-70.1999.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.F. DA SILVA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37846 Nr: 2883-50.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO ALVES DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VALDIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98816 Nr: 5036-17.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO CAVERZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CATTANI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168/MT

 Processo n.º 5036-17.2017.811.0045.

Designo o dia 21 de março de 2018, às 17h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Intimem-se o autor e o réu, mediante a expedição de mandado, 

registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a 

prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º 

do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98856 Nr: 5073-44.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS, AGADS, VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÊDA RODRIGUES - 

OAB:7007-B, NADIA MARIA SARMENTO GUEDES - OAB:32488CE

 Processo n.º 5073-44.2014.8.11.0045.

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS formulada por 

Antônia da Conceição Araújo Filha contra Vandenilson Araújo dos Santos 

e Antônio Gabriel Araújo dos Santos, em que objetiva a extinção da 

obrigação de alimentar.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de oposição da parte adversa [art. 485, § 4.º do Código 

de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Isento do pagamento de custas judiciais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118226 Nr: 8547-86.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, manifeste aos 

autos acerca da juntada do laudo pericial, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001324-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001324-94.2017.8.11.0045. Defiro a liberação da quantia de 

R$ 40.495,86 (quarenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta 

e seis centavos), necessária para custear a sessão/aplicação prevista 

para o dia 24/02/2018, devendo a autora prestar contas, no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data da realização do tratamento. Proceda-se a 

transferência eletrônica do valor para a Conta Corrente nº 7078-5, 

Agência nº 2304, Banco Unicred, de titularidade do Centro de Câncer de 

Sinop (CECANS) – CNPJ nº 05.668.840/0001-40. Após, remeta-se o 

processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para fins de exame da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 

de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000745-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA MARIA PEDERIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000745-49.2017.811.0045. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, depreende-se que foi deferido o 

pedido de tutela de urgência e determinado que a autarquia requerida 

providenciasse o restabelecimento do auxílio-doença à autora, no entanto, 

segundo o teor das petições encartadas nos eventos nº 11343851 e nº 

11343887, o auxílio-doença foi cessado em 15/12/2017, sem que a autora 

fosse submetida à reavaliação médica. Assim, da forma que se apresenta 

a situação, em que a requerente apresenta incapacidade para o 

desempenho de atividade laboral, conforme demonstra o laudo pericial 

encartado no evento nº 9610112, como forma de concretizar o comando 

emanado da decisão judicial, Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, 

o restabelecimento do auxílio-doença à autora Marivalda Maria Pederiva, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

[art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Sem prejuízo, proceda-se a 

intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o 

não-cumprimento da ordem judicial no prazo mencionado importará no 

arbitramento de multa. No mais, aguarde-se o decurso do prazo de 

manifestação da autarquia requerida quanto à decisão encartada no 

evento nº 11195862. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000193-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000193-50.2018.811.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (evento n.º 11419190 – pág. 1/5) e 

que o requerido, devidamente notificado para fins de satisfazer a 

obrigação, deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento nº 11419202 – 

pág. 1/4). Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a 

preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do 

contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de 

dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a busca e apreensão do veículo Fiat/Strada 

Working Flex, cor prata, ano/modelo, 2013/2013, placa OQH-3997, 

Renavam nº 550877070, em nome de Sandro de Araújo. Nomeio, para o 

efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante 

legal da instituição financeira requerente. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário judicial. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Proceda-se à citação do réu para que: a) no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da medida liminar, requeira a 

purgação da mora, realizando o pagamento integral da dívida, que deve 

compreender o pagamento das prestações vencidas e vincendas, 

acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 

911/1969], das custas judiciais e dos honorários de advogado, arbitrados 

em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados da execução da medida liminar, apresente contestação [art. 

3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000258-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OLIVEIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000258-45.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, os embargos de terceiro serão distribuídos por 

dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartados 

[art. 676 do Código de Processo Civil/2015; art. 1.049 do Código de 

Processo Civil/1973]. Em sede de carta precatória, segundo a 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Se a constrição 

recai sobre bem indicado pelo juízo deprecante, é dele a competência para 

processar e julgar os embargos de terceiro.” [cnf. STJ, AgRg no REsp 

656.989/MT, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma, DJ 21/11/2005, p. 229]. Por 

via de consequência, diante desta moldura, levando-se em consideração 

que a busca e apreensão do veículo, objeto dos presentes embargos, foi 

determinada pelo Juízo deprecante, conforme se infere dos autos da Carta 

Precatória nº 1003868-55.2017.8.11.0045, com fulcro no art. 676 c/c art. 
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64, §1º, ambos do Código de Processo Civil/2015, Declino de ofício da 

competência da presente ação e Determino a remessa dos autos para a 

44ª Vara Cível, Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo/SP. Intime-se. 

Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000294-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000294-87.2018.811.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (evento nº 11539041 – pág. 02/12) 

e que o requerido, devidamente notificado para fins de satisfazer a 

obrigação, deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento nº 11539002 – 

pág. 1/3). Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a 

preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do 

contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de 

dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a busca e apreensão do veículo 

Volkswagen/Crossfox 1.6, cor vermelha, ano/modelo, 2008/2009, placa 

NPG-8830, Renavam nº 989958809, em nome de Geraldo Borges da Silva. 

Nomeio, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, 

o representante legal da instituição financeira requerente. Lavre-se o 

termo de compromisso de depositário judicial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão. Proceda-se à citação do réu para que: a) no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, requeira a 

purgação da mora, realizando o pagamento integral da dívida, que deve 

compreender o pagamento das prestações vencidas e vincendas, 

acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 

911/1969], das custas judiciais e dos honorários de advogado, arbitrados 

em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados da execução da medida liminar, apresente contestação [art. 

3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000252-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000252-38.2018.8.11.0045. Intime-se a embargante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e 

indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003258-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS GEMELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO LUIS GEMELLI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

G. L. G. (HERDEIRO)

KAMILA LARISSA GEMELLI (HERDEIRO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003258-87.2017.8.11.0045. Com efeito, a formação do 

preço da soja no mercado interno, mais precisamente, em Mato Grosso, é 

realizada no ato da negociação entre comprador e vendedor, de acordo 

com o referencial de preço praticado na Bolsa de Chicago (CBOT). O 

preço doméstico depende também de descontos ou acréscimos, do prêmio 

de exportação e dos custos de movimentação do produto na área 

produtora para o porto. Somando-se a isso o dólar comercial, frete e 

outras variáveis impactam também consideravelmente no mercado interno 

[ f o n t e  I M E A : 

http://www.imea.com.br/upload/pdf/arquivos/2015_06_13_Paper_jornalist

as_boletins_Soja_Versao_Final_AO.pdf]. Portanto, diante desta moldura, 

em que existem inúmeras variáveis na formação do preço da soja, 

mormente a grande influência do mercado externo, considero inviável 

promover a avaliação judicial da soja depositada junto à empresa Amaggi 

Exportação e Importação Ltda, como pretendido pelo Ministério Público. Por 

outro lado, além das taxas cobradas pelo armazenamento do produto, a 

inventariante demonstra a existência de dívidas vencidas e vincendas e 

também teve a anuência das demais herdeiras para realizar o acerto do 

preço da soja depositada (evento nº 10834438 – pág. 1/2). Destarte, 

devido à necessidade de liquidação do produto para fazer frente às 

dívidas/despesas do espólio, considero viável o deferimento do pedido de 

expedição de alvará, todavia, desde que haja o depósito integral da 

quantia em dinheiro em conta judicial vinculada ao processo. A liberação 

do dinheiro será analisada/deferida posteriormente, de acordo com as 

necessidades as serem especificadas e comprovadas pela inventariante, 

que deverá prestar contas acerca da destinação dos valores, a fim de 

evitar eventuais prejuízos à herdeira menor e/ou terceiros e principalmente 

porque os recursos financeiros compõem o patrimônio do espólio. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de expedição de Alvará, para o fim de Autorizar 

a inventariante a promover a fixação do preço de 459.180,00kg 

(quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta quilos) de soja em 

grãos da safra 2016/2017, depositada junto à empresa Amaggi 

Exportação e Importação Ltda (conf. documento encartado no evento nº 

10188570), devendo a totalidade do valor ser depositada em conta judicial 

vinculada ao presente processo. Intime-se a inventariante para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, promova: a) a juntada de cópia do processo de 

divórcio consensual proposto pelo falecido Camilo Luiz Gemelli e Eliane 

Rose Pertusatti Gemelli (autos nº. 2808-79.2010.811.0087); b) a juntada 

dos contratos de financiamento firmados pelo de cujus para aquisição dos 

veículos Citroen/C3, Fiat/Uno Mille e Hundai/HB20, bem como informe se 

houve quitação dos referidos financiamentos; e c) a juntada de certidões 

negativas atualizadas de débitos, que demonstrem o pagamento dos 

tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. Proceda-se a 

expedição de mandado judicial, com a finalidade de proceder a avaliação 

dos bens arrolados nas primeiras declarações. Proceda-se a citação das 

herdeiras Kamila Larissa Gemelli e Geovana Laia Gemelli, nos termos da 

decisão encartada no evento nº 10729187. Proceda-se a citação da 

Fazenda Pública Estadual e Federal, de forma eletrônica, através do 

sistema PJe, e da Fazenda Pública Municipal, mediante a expedição de 

mandado, a respeito dos termos do inventário e, também, para que seja 

viabilizado o exercício de direitos fiscais e de crédito [626 do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de fevereiro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000279-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR)

MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR)

MARIA GENARIA DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE FELIZARDA MORAES NERES (RÉU)

REGINALDO CLEMENCIA NERES (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000279-21.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 

protesto contra alienação de bem e qualquer outra qualquer medida idônea 

para asseguração do direito [art. 301 do Código de Processo Civil/2015]. 

Importante registrar, também, que a averbação da existência da ação na 

matrícula do bem imóvel não inviabiliza a alienação ou outros atos 

inerentes à propriedade, apenas leva a conhecimento de terceiros a 

existência da demanda, prevenindo, assim, litígios e prejuízos para 

eventuais adquirentes de boa-fé. Portanto, considerando que os 

requerentes adquiriram o imóvel descrito na petição inicial, mediante 

contrato particular de compra e venda (evento nº 11523661), a fim de 

assegurar a ciência de terceiros de boa-fé e garantir o resultado útil da 

sentença, caso seja procedente o pedido, com amparo no poder geral de 

cautela previsto no art. 301 do Código de Processo Civil/2015, DEFIRO o 

requerimento de tutela de urgência, para o fim de Determinar a expedição 

de ofício ao Cartório de Registros de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a averbação da existência 

da presente ação, junto à matrícula do imóvel registrado sob o n.º 1.330. 

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado 

n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de 

conciliação/mediação no dia 11 de abril de 2018, às 09h30min. Intimem-se 

os requerentes. Proceda-se à citação e à intimação dos réus. O prazo de 

15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Concedo aos requerentes o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000229-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAISA APARECIDA SILVA FREITAS DOS SANTOS (RÉU)

HUXLEY HAROLDO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000229-92.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

mormente o teor da matrícula nº 15.621, do Registro de Imóveis de Lucas 

do Rio Verde/MT (evento nº 11478690 – pág. 1/3), deflui-se que o bem 

imóvel foi objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, firmado 

pelas partes em 14 de maio de 2015 (evento nº 11478698 – pág. 1/14), 

mas que, devido à mora no pagamento do financiamento, consolidou-se a 

propriedade com o credor fiduciário em 27 de abril de 2017. Interpretando 

a redação do artigo 26 da Lei n.º 9.514/97, que rege o tema da alienação 

fiduciária de bem imóvel, em conjunto com as disposições dos artigos 27, 

30 e 37-A da Lei n.º 9.514/97, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento relatado pela Min. Nancy Andrighi, entendeu em suma que, uma 

vez transferida a propriedade para a esfera jurídica do credor fiduciário 

por ocasião do inadimplemento do devedor fiduciante, não mais se justifica 

a posse deste último sobre o bem. Isto porque, a posse direta do devedor 

fiduciante em relação ao imóvel se justificava tão somente pela validade do 

contrato de alienação fiduciária pactuado com a instituição financeira. 

Vejamos: “SFI - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. LEI 9.514/97. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO 

FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL NA PROPRIEDADE DO 

FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. IRREGULARIDADE NA 

INTIMAÇÃO. PRETENSÃO, DO CREDOR, A OBTER A REINTEGRAÇÃO DA 

POSSE DO IMÓVEL ANTERIORMENTE AO LEILÃO DISCIPLINADO PELO 

ART. 27 DA LEI 9.514/97. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA 

DA LEI. 1. Os dispositivos da Lei 9.514/97, notadamente seus arts. 26, 27, 

30 e 37-A, comportam dupla interpretação: é possível dizer, por um lado, 

que o direito do credor fiduciário à reintegração da posse do imóvel 

alienado decorre automaticamente da consolidação de sua propriedade 

sobre o bem nas hipóteses de inadimplemento; ou é possível afirmar que 

referido direito possessório somente nasce a partir da realização dos 

leilões a que se refere o art. 27 da Lei 9.514/97. 2. A interpretação 

sistemática de uma Lei exige que se busque, não apenas em sua 

arquitetura interna, mas no sentido jurídico dos institutos que regula, o 

modelo adequado para sua aplicação. Se a posse do imóvel, pelo devedor 

fiduciário, é derivada de um contrato firmado com o credor fiduciante, a 

resolução do contrato no qual ela encontra fundamento torna-a ilegítima, 

sendo possível qualificar como esbulho sua permanência no imóvel. 3. A 

consolidação da propriedade do bem no nome do credor fiduciante 

confere-lhe o direito à posse do imóvel. Negá-lo implicaria autorizar que o 

devedor fiduciário permaneça em bem que não lhe pertence, sem 

pagamento de contraprestação, na medida em que a Lei 9.514/97 

estabelece, em seu art. 37-A, o pagamento de taxa de ocupação apenas 

depois da realização dos leilões extrajudiciais. Se os leilões são 

suspensos, como ocorreu na hipótese dos autos, a lacuna legislativa não 

pode implicar a imposição, ao credor fiduciante, de um prejuízo a que não 

deu causa. 4. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1155716/DF, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 

22/03/2012) – com destaques não inseridos no original. Por via de 

consequência, diante desta moldura, considera-se que o fundamento pelo 

qual os requeridos se mantinham na posse do imóvel, objeto da lide, 

desapareceu com o inadimplemento do negócio firmado com a instituição 

financeira, conforme procedimento extrajudicial levado a efeito junto à 

serventia registral. A posse injusta, por sua vez, está comprovada pela 

notificação dos devedores, consoante certidão da serventia registral, 

datada de 14 de fevereiro de 2017 (evento nº 11478700 – pág. 1). Por via 

de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração a 

configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’), e a 

caracterização do perigo na demora da prestação jurisdicional, dado à 

possibilidade e iminência de a requerente suportar prejuízos, derivados da 

privação do uso do bem imóvel (‘periculum in mora’), considero que a 

concessão do pedido liminar é medida que se impõe. Todavia, inviável a 

imissão imediata da requente na posse do imóvel, porquanto deve ser 

observado o prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido pelo art. 30 da Lei 

n.º 9.514/97, aplicável à espécie. Ante o exposto, dado a configuração da 

plausibilidade do direito invocado e do fundado risco de dano grave 

irreparável e de difícil reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’), 

DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim de Determinar que 

requeridos desocupem o imóvel objeto da lide no prazo de 60 (sessenta) 

dias [art. 30 da Lei n.º 9.514/97], sob pena de desocupação compulsória. 

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado 

n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 
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Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de 

conciliação/mediação para o dia 04 de abril de 2018, às 16horas. Intime-se 

a requerente. Proceda-se à citação e à intimação dos réus. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000573-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MANOEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000573-10.2017.811.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e Siel, 

visando obter informações a respeito do atual endereço do executado. 

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação do executado, mediante 

a expedição de carta, guarnecida com aviso de recebimento, fazendo 

menção a todos os referenciais de endereço constantes nos extratos que 

seguem no anexo, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação 

da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000673-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLI FRITSCH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000673-62.2017.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoJud e Renajud, 

visando obter informações a respeito do atual endereço do executado. 

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se a citação 

do executado, mediante a expedição de mandado, registrando-se todos os 

referenciais de endereço indicados nos extratos dos sistemas anexos, 

nos termos da decisão acostada ao ID 5061527, pág. 1. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133912 Nr: 7842-54.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON EDUARDO RODRIGUES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Vistos etc.,

 Cleilton Eduardo Rodrigues Morais, por meio de Advogado constituído, 

requereu a restituição de objeto apreendido à fl. 28, juntando os 

documentos de fls. 84/87.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável (fls. 90/91).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Pretende o requerente a restituição do seguinte objeto apreendido (fl. 28): 

01 (uma) motocicleta Honda/CG 160 FAN ESDI, placa OAS-9043, Renavan 

nº. 01081419382, cor preta, ano 2015/2016.

A matéria em questão (restituição das coisas apreendidas) encontra-se 

regulamentada no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

Da análise dos dispositivos legais supracitados, extraem-se os seguintes 

requisitos para restituição das coisas apreendidas: 1) Induvidoso o direito 

do requerente, 2) não interessar(em) ao processo e 3) Restituível(eis) 

o(s) objeto(s) pretendido(s).

 Pois bem.

No caso versando, vislumbra-se que o objeto apreendido não é passível 

de restituição, pois pode ser objeto de perda em favor da União, por ser 

produto ou instrumento do crime de tráfico ilícito de droga, nos termos do 

artigo 63 da Lei n/º 11.343/2006.

Outrossim, insta consignar que o Ministério Público manifestou 

desfavoravelmente ao pedido de restituição em apreço.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO o pedido de restituição de fls. 78/83.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para a realização 

da audiência designada à fl. 89.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 130547 Nr: 5917-23.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Isabel Karoline dos Santos Carneiro, por meio da Defensoria Pública, 

requereu a restituição de objetos apreendidos à fl. 28, juntando os 

documentos de fls. 83/87.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável (fls. 90/91).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Pretende a requerente a restituição dos seguintes objetos apreendidos (fl. 

28): 01 (um) aparelho de telefone celular Samsung J500MZDZ M085 J5, 

DUOS SERIAL NR 357208075919785 e 01 (um) aparelho de televisão LCD 

26’’, marca Samsung.

A matéria em questão (restituição das coisas apreendidas) encontra-se 

regulamentada no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

Da análise dos dispositivos legais supracitados, extraem-se os seguintes 

requisitos para restituição das coisas apreendidas: 1) Induvidoso o direito 

do requerente, 2) não interessar ao processo e 3) Restituível o objeto 

pretendido.

 Pois bem.

No caso versando, vislumbra-se que o objeto pretendido, por ora, não 

pode ser restituído.

A uma, pois, no que pese o contido nas notas fiscais de fls. 86 e 87, não 

restou estreme de dúvida a propriedade/posse dos objetos pretendidos 

pela requerente, considerando que ela ocorre com a “tradição” nos termos 

da legislação civil brasileira.

A duas, pois tal objeto pretendido pode ser objeto de confisco, nos termos 

da Lei nº 11.343/2006.
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Além do mais, o Ministério Público manifestou desfavoravelmente ao 

pedido de restituição em apreço.

Logo, a restituição em comento não é medida que se impõe.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição de fls. 81/82.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para a realização 

da audiência designada à fl. 77.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 10782 Nr: 2308-86.2003.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV, JOSÉ 

AIRTON LINHARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:16.345/MT

 Vistos etc.,(...)... ISSO POSTO, pela superveniência da carência de ação, 

por falta de interesse de agir, pela fatal incidência no caso versando do 

instituto da prescrição retroativa, ACOLHO o pedido do Ministério Público 

e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c artigo 3° e 395, 

inciso II, ambos do CPP, DECLARO extinto o presente processo, sem 

resolução do mérito.P.R.I. Quanto a eventuais objetos apreendidos nos 

autos, proceda-se na forma do artigo 123 do CPP, salvo os 

restituídos.Transitada em julgado, procedam-se as anotações e 

comunicações necessárias.Após, arquive-se, com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARCIA AVELINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000308-08.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCIMARCIA 

AVELINA DA COSTA REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO 

GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No tocante à preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela ré Mônaco Motocenter, verifico que não merece 

guarida, uma vez que, nas relações de consumo, a responsabilidade das 

fornecedoras de produtos e serviços é solidária. A parte autora alega, em 

síntese, que, em outubro de 2016, adquiriu junto as rés, o consórcio de 

uma motocicleta, tendo sido informada pela vendedora que quando 

pagasse a primeira parcela, e ofertasse um lance no valor de R$ 3.000,00, 

seria contemplada com o bem. Afirma que em 24/10/2016, pagou um boleto 

no valor de R$ 3.000,00 (ID 4697220) a título de lance, todavia não foi 

contemplada, razão pela qual, em 10/11/2016, solicitou a devolução do 

lance por escrito (ID 4697233), conforme previsto em cláusula 11.4 do 

contrato de adesão do consórcio (ID 4697224, p. 2) dentro do prazo de 90 

dias estabelecido na mencionada cláusula, porém, não foi ressarcida. 

Pleiteia a restituição do valor pago a título de lance e indenização por 

danos morais. As requeridas, em contestação, não lograram êxito em 

fazer prova do contrário. Segundo a Lei Federal nº 11.795/2008, 

consórcio é “a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com 

prazo de duração e número de cotas previamente determinados, 

promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar 

a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, 

por meio de autofinanciamento” (art. 2º). Por sua vez, a contemplação é 

atribuída ao consorciado para adquirir o bem ou serviço objeto do 

consórcio, podendo ocorrer através de sorteio ou lance, na forma prevista 

no contrato (art. 22 e ss da Lei). Não se pode confundir o valor dado a 

título de lance do valor pago a título de parcelas, sendo que aquele pode 

ser utilizado para compensação de parcela em aberto anterior à oferta do 

mesmo, se for o caso. Caso não haja, o valor dado a título de lance é 

utilizado para que o consorciado seja contemplado com o bem ou serviço 

objeto do contrato. Observa-se, ainda, que a autora quitou a primeira 

parcela do consórcio (ID 4697219), não havendo o que se falar em 

utilização do valor pago a título de lance para compensação de parcela em 

aberto. Por essa razão, e por ter preenchido os requisitos contratuais, faz 

juz ao ressarcimento do valor pago a título de lance. Nesse sentido: “CIVIL, 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. 

INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSÓRCIO DE 

AUTOMÓVEL. CLÁUSULA DE GARANTIA PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. 

RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO LANCE E DAS PARCELAS PAGAS. 

CLÁUSULA PENAL. 1. O simples fato de a decisão não haver atendido in 

totum os pedidos formulados liminarmente não retira da parte 

inconformada o ônus de bem apontar as suas razões e fundamentos para 

eventual reforma. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo retido não 

conhecido. 2. As cláusulas de garantia dos consórcios não implicam 

limitação ao direito do consumidor. São instituídas em prol do bem comum, 

ou seja, do universo dos consorciados, que sustentam e financiam o 

crédito a ser deferido ao contemplado. Uma vez cumprida a exigência, o 

consorciado poderá exigir a expedição de carta de crédito. 3. Não há 

como obrigar a administradora de consórcio a liberar o crédito ao 

consorciado, enquanto não atendidas às exigências de garantias 

estipuladas contratualmente. 4. Apesar de o consorciado desistente fazer 

jus à devolução dos valores correspondentes às suas contribuições - 

com a devida correção monetária -, tal devolução não deve ser imediata, 

havendo de respeitar o prazo previsto no contrato, a partir do 

encerramento do plano, ressalvando-se, todavia, a devolução imediata do 

valor pago a título de lance, conforme estipulação contratual. 5. Consoante 

entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, as 

administradoras de consórcios são livres para estabelecer a taxa de 

administração, inexistindo, prima facie, ilegalidade ou abusividade na 

fixação da referida taxa em percentual superior a 10% (dez por cento). 6. 

Para que seja possível descontar valores a título de cláusula penal e de 

taxa de adesão, há necessidade de comprovação de que tenha havido 

prejuízo para o grupo em razão da desistência e de que a taxa de adesão 

tenha sido revertida a terceira pessoa. Inteligência do art. 53, § 2º, do 

CDC. 7. Agravo retido não conhecido. Apelações parcialmente providas. 

Sentença reformada.” (Acórdão n.590988, 20090110779997APC, Relator: 

FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: ANA CANTARINO, 1ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 30/05/2012, Publicado no DJE: 01/06/2012. Pág.: 78) (g.n.) No 

que tange aos danos morais, o só fato de inexistir ilícito praticado pela 

reqerida já seria bastante para afastar a possibilidade de ressarcimento. 

Contudo, convém recordar que indenização por dano moral pressupõe dor 

intensa, elevada vergonha, injúria moral (TJSP - Apelação Cível com 

Revisão n. 1.081.911-0/1, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2008, rel. 

Desembargador ROMEU RICUPERO). De todos os fatos narrados a na 

inicial, nenhum há que pudesse gerar, no consorciado, dor intensa, 

elevada vergonha ou injúria moral. Posto isso, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço para o fim de: a) Condenar as 

reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, 

corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 

12% ao ano; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a empresa requerida isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 
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proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011241-23.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON ADSON ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST TRR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT0015079A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8011241-23.2014.8.11.0045 REQUERENTE: KLEYTON ADSON ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: KIRST TRR LTDA Vistos. Intime-se as partes para 

tomar ciência dos retorno dos autos, bem como requer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Expirado prazo e nada sendo requerido, 

arquive-se com as cautelas de praxe. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

22/03/20187. às 14:45 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado 

da parte. DESPACHO: V isto em correição.Certifique se houve a intimação 

do reclamante para a audiência de conciliação.Caso não haja a intimação, 

renove-se o ato, designando nova audiência.Caso haja a intimação, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde- MT, 13 de 

novembro de 2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO DA SILVA DE BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão Diante do retorno do 

"AR" de Id. 9762409, com a indicação de ausência do reclamado, INTIMO a 

parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 

02 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011313-10.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

PASSAREDO LINHAS ÁEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

GOL LINHAS AÉREAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA PENHORA EFETIVADA VIA 

SISTEMA BACENJUD, NOS TERMOS DA DETERMINAÇÃO DE ID. 11491215.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003580-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDONICE ALVES DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003580-10.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CREUDONICE 

ALVES DOS SANTOS LIMA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em preliminar de contestação, a requerida arguiu a ausência de 

documento indispensável à propositura da ação, qual seja o comprovante 

de endereço da parte autora, e, em impugnação, esta não demonstrou ser 

o presente foro competente ao ajuizamento da ação. Estabelece o artigo 

4º, inciso III, da Lei n. 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas 

previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza.” Disso se conclui que a reclamação deve ser proposto no foro 

de domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação 

de dano de qualquer natureza. No caso dos autos bem se observa que a 

reclamação não obedeceu a esse critério territorial, sendo manifesta a 

incompetência deste juízo. Sobre o tema, o Enunciado 89 do FONAJE: “A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis” Posto isso, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei n. 

9.099/95. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, 

na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 30 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 30 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-92.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA DUARTE MARQUES COMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA COSTA BERTONCELLO OAB - MT19161/O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010387-92.2015.8.11.0045 REQUERENTE: FERNANDA 

CAROLINA DUARTE MARQUES COMIM REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

exequente, intimada para dar andamento ao feito (ID 9739070), quedou-se 
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inerte (ID 10665547). Tal fato caracteriza abandono do processo, na 

forma do artigo 485, III, do CPC/2015. Diante do exposto, declaro extinto 

este feito, sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004350-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BANDEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida acerca do teor da sentença proferida nos autos, bem 

como para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do 

Rio Verde - MT, 02 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011933-85.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JUSTINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8011933-85.2015.8.11.0045 REQUERENTE: GILSON JUSTINO FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos. Intime-se para pagamento das custas. Não efetuado o pagamento, 

anote-se as custas na distribuição. Expeça-se certidão de dívida ativa. 

Após, arquive-se com as cautelas de praxe. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001297-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTINA VITORIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001297-48.2016.8.11.0045 REQUERENTE: SHEILA CRISTINA 

VITORIO DE MOURA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome 

referente a débito lançado pela empresa requerida. A empresa requerida 

não logrou êxito em comprovar a legalidade da negativação. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures 

relatado. A reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, 

que a dívida, que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos 

cadastros de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem 

causal válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de 

terceiro na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a 

empresa reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir 

a sua responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam 

por pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua 

comprovação [art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a 

parte autora de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato 

ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que a parte autora 

possui negativações posteriores à discutida no presente feito, e que a 

negativação anterior à ora discutida foi oobjeto de acordo na ação 

1001136-38.2016.8.11.0045, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 3.000,00, como forma de minimizar os transtornos 

gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa para o ofendido. 

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial para o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização 

por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00, 

corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que 

foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da autora nos cadastros 

de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

[art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003733-43.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CRISTIANO HERRMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovido para apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE ARRUDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010103-84.2015.8.11.0045 REQUERENTE: JACQUELINE ARRUDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Considerando 

o pedido do próprio exequente para que seja realizada nova intimação do 

executado, conforme id. 9687327, intime-se o executado para realizar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 12 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010249-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO (EXECUTADO)

NOVA DROGAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo:  8010249-91 .2016.8 .11 .0045 EXEQUENTE:  THOP 

CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP 

EXECUTADO: LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO, NOVA 

DROGAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

Vistos, 1. Defiro o requerimento constante no ID 5531826. 2. Intime-se o 

autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha de débito 

atualizada, a fim de que seja apreciado o pedido de penhora.. 2. Intime-se. 

Cumpra-se. 3. Às providencias. Lucas do Rio Verde, 19 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELDI ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1002284-84.2016.811.0045 Vistos. Converto o feito em diligência 

e determino a intimação da parte autora para trazer aos autos os 

contratos de financiamento e seguro discutidos, no prazo de dez dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 29 de janeiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEUDA MACEDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 22/03/2018, ÀS 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VIEIRA MATOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação de Id. 11511177, INTIMO as partes para, querendo, 

apresentarem contrarrazões, no prazo legal, aos recursos inominados 

interpostos. Lucas do Rio Verde - MT, 02 de fevereiro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000393-28.2016.8.11.0045 REQUERENTE: HEBERTON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da obrigação, 

realizada pelo executado constante no Id. 10372497/10372500, a extinção 

é medida que se impõe consoante à regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos, em favor da Exequente. Certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de novembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010345-43.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CESAR FERREIRA LEOCADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010345-43.2015.8.11.0045 REQUERENTE: FELIPE CESAR FERREIRA 

LEOCADIO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 

da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral 

da obrigação, realizada pelo executado constante no Id. 9290703, a 

extinção é medida que se impõe consoante à regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos, em favor da Exequente. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de novembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO FELISMINO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010241-17.2016.8.11.0045 REQUERENTE: DIONIZIO FELISMINO DE 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pelo executado constante no Id. 5514097, bem como 

a concordância da parte autora de id. 8717704, a extinção é medida que 

se impõe consoante à regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

em favor da Exequente. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se 

os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 29 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004992-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

22/03/2018. às 16:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000286-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial e considerando que o alvará de levantamento já foi 

expedido, INTIMO a parte exequente para requerer o que de direito no 

prazo de 10 (dez) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 02 de fevereiro de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011637-63.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDREY MARCOS FRANKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011637-63.2015.8.11.0045 REQUERENTE: WANDREY 

MARCOS FRANKE REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pelo executado conforme petição de id. 11386183 e 

11435514, a extinção é medida que se impõe consoante à regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará para 

levantamento de valores. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-44.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN CARLOS DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA (REQUERIDO)

ITAU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010505-44.2010.8.11.0045 REQUERENTE: ADAN CARLOS DA 

MOTA REQUERIDO: SERASA, ITAU Vistos. I. Expeça-se o alvará do valor 

incontroverso em favor do exequente. II. Intime-se o exequente para juntar 

planilha de cálculo do valor remanescente, no prazo de 10 (dez) dias. III. 

Apresentada a planilha, intime-se o executado para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 dias. IV. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - DF0029208A-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR , a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). DESPACHO: Visto em correição.Inicialmente, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Deverá ainda ser intimado para o pagamento 

da custas judiciais informadas no id 9497899, no mesmo prazoIntimem-se 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 30 de novembro de 2017.Melissa de 

Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - DF0029208A-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010311-34.2016.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Visto em correição. Inicialmente, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Deverá ainda ser intimado para o pagamento 

da custas judiciais informadas no id 9497899, no mesmo prazo Intimem-se 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 30 de novembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004145-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOM GIRO REPRESENTACOES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1004145-71.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 64.419,78; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Parte 

Autora: EXEQUENTE: BOM GIRO REPRESENTACOES EIRELI - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME LUCAS DO RIO VERDE, 2 

de fevereiro de 2018. Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do requerente, nos termos do 

processo acima indicado, para que proceda o recolhimento da primeira 

parcela no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito 

(art. 290 do NCPC). Certifico ainda, para que o mandado seja encaminhado 

à central de mandados é necessário que a parte autora providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 

30,00 (trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. Atenciosamente, CRISTINA VARGAS REIS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005059-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLE GRAZIELA SONTAG (EXECUTADO)

MARCIO SONTAG (EXECUTADO)

MATO GROSSO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1005059-38.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 119.338,18; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: MATO GROSSO 

MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, MARCIO SONTAG, KAROLE 

GRAZIELA SONTAG LUCAS DO RIO VERDE, 2 de fevereiro de 2018. 

Procedo a intimação de Vossa Senhoria na qualidade de advogado do 

Requerente, para que providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00(trinta reais), se for diligencia 

urbana e R$ 3,00 por quilômetro percorrido (considera-se a distância de 

ida e volta), se for diligencia rural, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. Com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000034-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERLA TRANSPORTES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEDESCO ORLANDI OAB - RS95999 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE MANFIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000034-10.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 30.326,30; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA (261). REQUERENTE: LUCIANO 

FERLA TRANSPORTES - EIRELI - ME REQUERIDO: FERNANDO JOSE 

MANFIO LUCAS DO RIO VERDE, 2 de fevereiro de 2018. Certifico e dou fé 

que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000043-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICEIA FACHINI OAB - SC33784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000043-69.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 13.206,56; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA (261). REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF REQUERIDO: 

CARLOS ALBERTO ALVES LUCAS DO RIO VERDE, 2 de fevereiro de 

2018. Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à 

central de mandados é necessário que a parte autora providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 

30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001019-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE BEATRIZ MAUL COUTINHO (DEPRECADO)

LAVORAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP (DEPRECADO)

EDWARD MARQUES COUTINHO (DEPRECADO)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de id. 

10578364 No prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO 

PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ BLAZIUS OAB - PR0031478A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HEITOR FRANCO MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000039-32.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.248,84; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO 

PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ REQUERIDO: JOSE HEITOR 

FRANCO MARTINS LUCAS DO RIO VERDE, 2 de fevereiro de 2018. 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00(trinta 

reais), DILIGÊNCIA URBANA e R$ 3,00 por quilômetro percorrido 

(considera-se a distância de ida e volta), sendo DILIGÊNCIA RURAL, a guia 

de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000338-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000338-43.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 82.186,39; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). REQUERENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: JLB AGRONEGOCIOS LTDA 

LUCAS DO RIO VERDE, 2 de fevereiro de 2018. Certifico e dou fé que, 

com o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é 

necessário que a parte autora providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 1034 Nr: 3016-05.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GIONGO, ODETE L.T.GIONGO, 

AFONSO CELSO ARAÚJO, ARNO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO JOSÉ GIARETTA - 

OAB:16.965, CARLOS NATAL GIARETTA - OAB:OAB /PR 18736, 

EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149/PR, PAULO JOSÉ GIARETTA - OAB:16.965/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para que se manifeste, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23969 Nr: 1805-26.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRAIN COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:OAB/MT 6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.
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Inicialmente, determino que seja certificado o trânsito em julgado da 

sentença homologatória de pp. 205 e verso.

Em seguida, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento interposto 

(pp. 265/272).

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 29271 Nr: 3245-23.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO CANOVA SOBRINHO, ANA NERI 

CANOVA, FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUSA TEREZINHA 

MACHADO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o período de suspensão do processo impulsiono os 

presentes autos para intimação do exequente para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 89235 Nr: 3137-18.2013.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o período de suspensão do processo impulsiono os 

presentes autos para intimação do autoe para requerer o que entender de 

direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 8012221-33.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INACIR LUCIA DE PADUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO)

FABIANA OLIVEIRA TERRA OAB - MT17242/O (ADVOGADO)

ANDRE PEZZINI OAB - MT13844/A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

PROCESSO N.º 8012221-33.2015.8.11.0045 AÇÃO PARA CUMPRIMENTO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) – 

SAÚDE REQUERENTE: INACIR LUCIA DE PADUA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) – SAÚDE, tendo as partes acima 

indicadas. Em petição de Id n.º 11533108, o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT formulou pedido de reconsideração da decisão que determinou 

o bloqueio de valores em suas contas, a fim de custear o tratamento 

perquirido neste processo. Alega que em casos de média e alta 

complexidade, não há que se responsabilizar o Município, devendo os 

bloqueios serem realizados, exclusivamente, nas contas do Estado, 

conforme vinha sendo feito e já requerido pela Defensoria Pública. 

Discorre que tais medidas oneram sobremaneira o Ente Público, 

prejudicando assim, o atendimento básico de saúde local. Ao fim, requer a 

liberação dos valores constritados de sua conta, bem como que demais 

bloqueios, em casos de média e alta complexidade, sejam feitos nas 

contas do Estado, em atenção ao princípio da razoabilidade e Estrutura 

Nacional dos Patrocínios da Saúde. Vieram-me conclusos. Pois bem. De 

início, cumpre salientar que a presente demanda fora proposta, 

conjuntamente, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Lucas 

do Rio Verde (petição inicial – Id n.º 552227). Ao receber a inicial, o 

competente Magistrado à época, deferiu a liminar pleiteada, determinando 

aos requeridos, solidariamente, o fornecimento da medicação necessária 

ao tratamento da autora (Id n.º 552234). No caso, é cediço a 

responsabilidade solidária dos Entes Públicos no fornecimento dos 

serviços de saúde, conforme estabelece o art. 196 da CF/88. Nesse 

sentido é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – 

DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE FÁRMACOS 

PARA TRATAMENTO DA DOENÇA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO – 

URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – 

SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE 

PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. É 

solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento 

de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que 

deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Correta 

a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o 

fornecimento dos medicamentos requeridos na inicial, ante o diagnóstico 

de lúpus eritematoso sistêmico, tendo em vista a urgência e a necessidade 

do caso. 4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio 

coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, 

substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se 

apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se 

traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo 

cumprimento da obrigação de fazer. (TJ/MT Apelação / Remessa 

Necessária 94535/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

06/11/2017, Publicado no DJE 17/11/2017). De tal forma, qualquer dos 

entes da Federação é parte legítima para responder à demanda que 

objetiva a prestação de serviços de saúde. Ademais, a distribuição de 

competência dentro do Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080/90) não tem 

o condão de afastar a responsabilidade solidária dos Entes Públicos, visto 

que deve prevalecer o disposto na Constituição Federal. A organização 

interna dos serviços, com a distribuição de competências para a gestão 

da saúde pública, não pode servir de embaraço ou obstáculo à faculdade 

de o particular exigir a devida prestação dos serviços de saúde de 

quaisquer dos Entes Federados, tampouco, as alegadas dificuldades 

orçamentárias, visto a proteção à inviolabilidade do direito à vida deve 

prevalecer em relação a qualquer outro interesse estatal e/ou municipal, já 

que sem ela os demais interesses socialmente reconhecidos não possuem 

o menor significado ou proveito. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 

CIRÚRGICO E MATERIAIS. CIRURGIA DE REVISÃO DE ARTROPLASTIA DE 

QUADRIL COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. SAÚDE. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

PRONUNCIAMENTO DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

REPERCUSSÃO GERAL. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

nos termos do art. 196 da Constituição Federal. "A competência comum 

dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da 

Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são 

responsáveis solidários pela saúde, tanto do individuo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar 
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a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles." (excerto do RE 855.178, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe 16-03-2015). ACESSO À SAÚDE. 

DIREITO FUNDAMENTAL QUE EXIGE PROTEÇÃO SUFICIENTE. O acesso à 

saúde é direito fundamental e as políticas públicas destinadas a 

implementá-lo, embora vinculem o Estado e os cidadãos, devem gerar 

proteção suficiente ao direito garantido, afigurando-se suscetíveis de 

revisão judicial, sem que daí se possa vislumbrar ofensa aos princípio da 

divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e 

impessoalidade. A outro turno, as normas internas de organização, 

funcionamento e gestão do sistema único de saúde, de natureza 

administrativa, não arredam a legitimidade solidária dos entes federativos 

para responder às demandas de fornecimento de medicamentos, exames 

ou procedimentos deduzidas pelos desprovidos de recursos financeiros 

indispensáveis ao seu custeio. ALTO CUSTO DO FÁRMACO OU 

TRATAMENTO SEM O CONDÃO DE AFASTAR O DEVER PRESTACIONAL 

DOS ENTES FEDERADOS. O alto custo da medicação ou tratamento, por si 

só, não tem o condão de afastar o dever constitucional do ente público de 

assegurar o direito fundamental à saúde, corolário do princípio da 

dignidade da pessoa humana. QUEBRA DA ORDEM DE ATENDIMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. "in casu", 

evidenciada a necessidade premente do tratamento cirúrgico, sob risco de 

agravamento do quadro clínico da parte autora, mostra-se viável a 

intervenção jurisdicional para cumprimento da obrigação de fazer, tal não 

resultando em quebra na ordem de atendimento estabelecida 

administrativamente. Situação concreta a exigir tratamento diferenciado, 

como definido sob o crivo do Judiciário. BLOQUEIO DE VALORES EM 

CONTA BANCÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. MEDIDA 

NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO 

DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. "Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação." (excerto da ementa do 

Acórdão do REsp 1.069.810/RS, submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC/73). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70075196030, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 14/12/2017). 

Contudo, em detida análise dos autos, verifico que a decisão liminar que 

determinou aos requeridos, solidariamente, o fornecimento da medicação 

perquirida pela autora, foi alvo de embargos de declaração pelo Município 

Requerido, sob o argumento de que no pedido inicial constou que o Estado 

de Mato Grosso fornecesse a medicação necessária ao tratamento da 

autora, enquanto que o município de Lucas do Rio Verde encaminhasse a 

paciente a todo atendimento que se fizesse preciso e instrumentalizasse a 

entrega dos fármacos (Id n.º 552239). Os referidos embargos restaram 

acolhidos, sanando a contradição encontrada, esclarecendo que ao 

Município de Lucas do Rio Verde/MT caberia somente encaminhar a 

paciente ao atendimento necessário, instrumentalizando a entrega dos 

fármacos, enquanto ao Estado de Mato Grosso caberia, de fato, o 

fornecimento da medicação pleiteada (Id n.º 552246). Assim, em atenção à 

limitação da responsabilidade do Ente Municipal neste processo, determino 

a imediata liberação da quantia efetivamente bloqueada das contas do 

Município de Lucas do Rio Verde, no valor de R$ 85.347,33 (oitenta e 

cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), 

conforme extrato BACENJUD de Id n.º 11404269. Tão logo fornecido os 

dados bancários pelo Município Requerido, expeça-se, a Sra. Gestora, o 

competente alvará. Intime-se o Município para tanto. Face à liberação da 

quantia bloqueada das contas municipais, necessário se faz o reforço do 

bloqueio nas contas do Estado de Mato Grosso, visando assegurar a 

integral aquisição dos medicamentos prescritos à autora, nos termos da 

decisão retro (Id n.º 11368670). Segue ordem judicial de bloqueio anexo, 

cujo valor de R$ 85.347,33 (oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete 

reais e trinta e três centavos), foi devidamente constrito e transferido para 

conta de depósito judicial do Tribunal de Justiça. Proceda a Sra. Gestora a 

imediata vinculação dos valores ao presente feito, bem como a unificação 

das contas existentes junto ao departamento de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça. Eventuais valores bloqueados e não utilizados para 

aquisição de medicamentos nestes autos serão devidamente restituídos 

ao Estado de Mato Grosso. Por fim, considerando a comprovação de 

aquisição e entrega dos medicamentos pela Drogaria Ultra Popular Lucas 

do Rio Verde LTDA EPP, conforme nota fiscal e termo de entrega 

devidamente assinados pela autora (Id n.º11569988), expeça-se alvará 

judicial em seu favor, no valor exato de R$ 84.540,00 (oitenta e quatro mil, 

quinhentos e quarenta reais). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de fevereiro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito em Substituição Legal

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81619 Nr: 456-84.2012.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Pereira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

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

OAB:3556-B/MT

 Defiro o prosseguimento do feito, na fase de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte requerida para, querendo, nos próprios autos, impugnar 

a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do 

artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.015, salientando que na 

execução não impugnada não caberá condenação em honorários 

advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, parágrafo 7º do diploma 

legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18303 Nr: 1453-43.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Brito

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

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

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o prosseguimento do feito, na fase de cumprimento de sentença.

Intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS para, querendo, 

nos próprios autos, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme determina a redação do artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2.015, salientando que na execução não impugnada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, 

parágrafo 7º do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80224 Nr: 3245-90.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila, Paulo Penha Filho

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

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

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 
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parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80224 Nr: 3245-90.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila, Paulo Penha Filho

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

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

demonstrativo retro juntado.

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

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

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89784 Nr: 4091-39.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Cristina Lemes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Maria Helena Azevedo Oliveira, Lucineia Clozza Scavazini 

de Oliveira, Elonet Habitação Consultoria e Assessoria Empresariual Ltda

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

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GABRIEL VALLADÃO FRANÇA - OAB:158700

 Cumpra-se a decisão retro formulada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100367 Nr: 2439-16.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Correa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão retro formulada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84323 Nr: 3162-40.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Rodrigues Sobrinho da Silva

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

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

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

OAB:9879/MT

 Inicialmente proceda à correção da numeração de páginas, eis que as 

duas últimas constam, repetidamente como 215.

 No mais, considerando a concordância – pelo executado (fl. 215) – 

acerca dos cálculos apresentados pelo exequente (fls. 212/213), 

HOMOLOGO-OS, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

 Por consequência, determino a expedição de Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor/Precatório nos termos requeridos.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87990 Nr: 2423-33.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVFS, KFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

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

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

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

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

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

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

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

No rmas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

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

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

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88026 Nr: 2456-23.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Idival Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

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

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

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

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

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

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Translade-se cópia do acórdão de fls. 33/34 para os 

autos de cumprimento de sentença nº 1453-43.2007.811.0021 – código: 

18303. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

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

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93669 Nr: 2899-37.2014.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Severiano da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Lima Peres, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Jácomo Clivati 

Junior - OAB:9.245/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pleito contido 

na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

para declarar a legalidade na constrição do imóvel objeto dos presentes 

embargos.Em consequência, condeno o Embargante SEVERINO DA SILVA 

COELHO ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa.Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98852 Nr: 1579-15.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMLF, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se sucessivamente autora e requerida para querendo, 

manifestarem-se, em 05 (cinco) dias, acerca dos documentos 

colacionados às fls. 79 e 86/92.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100428 Nr: 2474-73.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerido a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 

do CPC), manifeste sobre a habilitação dos herdeiros (fls. 71/85).

Efetivada a referida providência, voltem os autos conclusos para demais 

deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100782 Nr: 2682-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Olivio Pessini, Jonas Adriano Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:27141, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP, 

Regina Cristina de Goes - OAB:9.547-A/MT, Tiago Bueno da Silva - 

OAB:OAB/MT 18.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 92.

 Intime-se o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a 

localização de bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer a multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, 

do Código de Processo Civil.

 No mais, não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122089 Nr: 3513-37.2017.811.0021

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS, NM, MMRdC, ILP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 Nesse passo, determino que seja certificada a apresentação de 

contestação ou respectivo decurso de prazo.Por fim, (...) com vistas à 

garantir a efetiva participação das partes na solvência da demanda e por 

não ser possível, com as informações constantes nos autos, determinar 

quais provas podem ser produzidas, determino que sejam as partes 

intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca da dinâmica 

probatória que entendem devida.Na oportunidade, devem as partes 

também, em relação aos pontos tidos por controvertidos bem como em 

relação ao ônus probante, especificar minudenciadamente as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.Saliente-se que a mera 

alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, qualquer relação 

com o ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência 

de especificação.Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do 

artigo 357 e no prazo acima assinalado, a apresentação de negócio 

jurídico processual consistente na delimitação consensual das questões 

de fato e direito, a qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.Ficam 

as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos pontos 

supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de solicitar 

esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º do 

regramento citado, sendo que a ausência de especificação minudenciada 

de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.Determino que a equipe interprofissional deste juízo seja oficiada 

para que perfaça o estudo psicossocial com o adolescente Higor Lima 

Costa e respectivo núcleo familiar, fazendo constar que o competente 

relatório deverá ser depositado em Juízo no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das 

eventuais questões processuais pendentes bem como para o efetivo 

saneamento do feito.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14867 Nr: 1835-70.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Batista Gomes, Rafael Gomes Neto, Rodrigo 

Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Ester Maia Escher Dias - OAB:OAB/GO 

27050, João Gustavo Maia Escher Dias - OAB:38463 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, determino o encerramento do presente volume, eis que já 

atingiu mais de 200 folhas, conforme regulamentado pela CNGC.

 Diante da certidão de fls. 201, torno sem efeito a decisão de fls. 200 e 
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determino a intimação do requerido, para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos cálculos colacionados às fls. 148/149.

 Em seguida, volte-me os autos conclusos para demais deliberações.

 Postergo a análise do pedido de fls. 202, para momento posterior ao 

cumprimento da determinação acima.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16308 Nr: 3251-73.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Nevis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que há petição pendente de juntada, devolvo o feito ao 

cartório para respectiva providência.

Após, retornem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23421 Nr: 2747-96.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materiais Elétricos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Arantes Drum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome do executado, no exato montante do débito atualizado, ação esta 

que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23421 Nr: 2747-96.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materiais Elétricos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Arantes Drum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 25568 Nr: 15-11.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FURMANN ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najila Zanutto Hamad - 

OAB:13.016/MT, TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

3363-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:---------

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada aos autos 

que já houvera o pagamento do Precatório/Requisição de Pequeno Valor e 

a expedição de alvará para levantamento do crédito previdenciário.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32263 Nr: 1264-60.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Votorantim S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Botelho Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento, notadamente acerca do pedido 

de renovação do ato citatório dos demais executados por meio de oficial 

de justiça.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 

1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32263 Nr: 1264-60.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Votorantim S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Botelho Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 
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supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 3906-69.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Paulo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido articulado 

na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81995 Nr: 832-70.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA, Ozana Baptista 

Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A., Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 712-90.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerido a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 

do CPC), manifeste sobre a habilitação dos herdeiros (fls. 63/79).

Efetivada a referida providência, voltem os autos conclusos para demais 

deliberações.

Outrossim, postergo o recebimento do pedido de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101601 Nr: 3160-65.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdSS, MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thanya Alves Martins - 

OAB:OAB/GO 14996-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Razão assiste o Ministério Público na manifestação de fls. 60.

 Neste sentido, deixo de homologar o acordo de fls. 56/58, eis que o 

executado Lindolfo Francisco Soares não subscreve a petição e as 

advogadas subscritoras não possuem poderes (procuração) para 

representá-lo.

 Cumpra integralmente a decisão de fls. 55.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105678 Nr: 27-78.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdOT-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 De rigor, o parcial deferimento do pedido de fl. 154.

Nesse passo, intime-se a parte executada para indicar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a localização do bem móvel indicado na inicial.

Consigne-se na oportunidade, que o não cumprimento da medida acima, 

será punido com a aplicação de multa em desfavor do executado, nos 

termos constantes do art. 774, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

 Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107166 Nr: 900-78.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darlene Rosa Lopes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que o pedido de habilitação de fls. 

110/125, fora indeferido (fls. 38), eis que ausente a regularização 

processual prevista no art. 112, da Lei nº 8.213/91.

 Todavia, o procurador da parte autora ratificou o pedido de habilitação e 

requereu a inclusão dos herdeiros – fls. 139/147.

 Assim, intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 
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manifestar-se acerca da ratificação do pedido de habilitação colacionado 

às fls. 139/147.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110982 Nr: 3000-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 Considerando que o bem indicado pelo autor refere-se ao mesmo bem 

imóvel indicado pelos executados em sede de contestação, determino que 

seja lavrado TERMO DE NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA, cujo este 

deverá recair sobre o imóvel de matrícula nº 3795 – CRI – Água Boa-MT – 

fls. 41/47.

 No mais, mantenham-se os autos suspensos até a ultimação do embargos 

à execução em apenso.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111873 Nr: 3565-67.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elves Vieira Silva, Wesley Vieira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a Certidão da Oficiala de Justiça 

de fl. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1023748 Nr: 5361-59.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 51 para conceder efeito 

suspensivo aos presentes embargos à execução, ordeno a suspensão de 

toda a execução em apenso, haja vista que o presente caso não se 

enquadra na hipótese do parágrafo 3º do art. 919 do Código de Processo 

Civil.Por conseguinte, determino que a parte embargada seja intimada na 

pessoa de seu procurador, para apresentar impugnação, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme disposto no art. 17 da Lei de Execuções 

Fiscais.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1232 Nr: 783-83.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Luiz Anversa, Cezar Augusto 

Anversa, Irene Maria Anversa, Volmar João Anversa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do 

feito e requeira medidas úteis ao seu prosseguimento, tendo em vista a 

devolução da Carta Precatória, conforme depreende-se dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81995 Nr: 832-70.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA, Ozana Baptista 

Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A., Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, conforme demonstrativo 

retro juntado, não havendo razão para se determinar a transferência de tal 

importância para a conta única, haja vista que nenhuma satisfação efetiva 

trará à parte exequente.

Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da ínfima 

importância, devendo a parte exequente ser intimada para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86406 Nr: 904-23.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicácio Correa Nunes, Elvecio França Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Paul Carter, Joana D'Arc da Silva 

Ribeiro Carter, Timothy Dale Carter, Ivonete Lustosa Cavalcanti Carter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santini Echenique 

- OAB:249651/SP, Welton Magnone Oliveira dos Santos - 

OAB:14186/MT

 Ante o exposto, deixo de deferir a adjudicação do bem imóvel objeto da 

matrícula nº 1.224 do CRI Local, em favor dos exequentes.Sem prejuízo, 

determino a penhora de créditos dos ora executados, no rosto dos autos 

do processo número 0000668-87.2015.8.18.0027 em trâmite no Juízo da 

Vara única da Comarca de Corrente-PI, até o limite da presente 

execução.Determino ainda que, na mesma oportunidade, os executados 

do processo número 0000668-87.2015.8.18.0027-Corrente-PI, deverão 

ser intimados a proceder eventuais pagamentos ainda pendentes, por 

meio de depósitos judiciais no referido feito e, não, de forma direta aos 

então exequentes, sob pena de serem responsabilizados civil e 

criminalmente.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100429 Nr: 2475-58.2015.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314 - 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 
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especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101564 Nr: 3137-22.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Friboa Frigorífico LTDA, Marcos Antonio Alcoléa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronair Divino de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337, Thanya Alves Martins - OAB:OAB/GO 14996-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

requerendo o que entnder de direito em termos de prosseguimento, tendo 

em vista a certidão da Aficiala de Justiça e a petição do requerifo de fls. 

61, requerendo a suspensão do feito diante da possibilidade de 

composição de acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101650 Nr: 3185-78.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Jasmelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Fernandes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido às fls. 40/41.

Nesse passo, reitere-se a intimação do executado, dos termos da decisão 

de fl. 36, por meio carta precatória a ser cumprida no endereço informado 

à fl. 40.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107691 Nr: 1159-73.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziano Bueno da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique da Silva Reis, Aldo Roberto 

Rezende Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TAUIL ADOLFO - 

OAB:8208

 Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em 

danos morais.Por consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.A 

título de sucumbência, considerando que os litigantes foram, em parte, 

vencedores e vencidos, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais ao patrono da parte adversa, os quais, atento às diretrizes 

traçadas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% 

sobre o valor atribuído à causa, sendo a condenação da parte autora no 

patamar de 30% e, a condenação da parte requerida no patamar de 

70%.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96387 Nr: 90-40.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlina Carolina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100380 Nr: 2451-30.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nubia Aparecida do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência).Diante de todo o exposto, bem como em razão de uma mais 

aprofundada análise das informações constantes no processo, revogo a 

decisão que concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita.Intime-o 

para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial com o devido 

recolhimento de custas, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18693 Nr: 1847-50.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Gomes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Z. SECCO, Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Considerando que a requerente fora emancipara, estando plena para os 
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atos da vida civil, não restam mais motivos para a tutela judicial dos 

valores depositados em seu nome.

 Diante do exposto, defiro o pedido de fls. 667/668 e, em consonância com 

o parecer ministerial de fls. 676/678, autorizo a transferência do restante 

dos valores depositados judicialmente.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Diante do valor nele constante, encaminhe cópia da presente decisão à 

Coordenadoria Financeira / Seção de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme determina o Ofício Circular 

n.º 11/2015/PRES, datado de 02 de Março de 2015.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Certificado o pagamento do alvará, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 12840 Nr: 2254-27.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048

 Acolho o pleito de desistência da exceção de pré-executividade de fls. 

139 e, por conseguinte, determino que seja o exequente intimado para 

impulsionar o feito ou requerer a sua suspensão, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84401 Nr: 3240-34.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duarte Pedroso de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Conforme já aduzido na decisão de fls. 304/305, a requisição de pequeno 

valor deve ser expedida nos moldes legais, quais sejam:

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

 Portanto, não há falar em indicação de conta bancária – mormente do 

advogado da parte, na requisição de pequeno valor, eis que o débito deve 

ser depositado pelo devedor em banco oficial mais próxima da residência 

do exequente.

 Além disso, há legislação específica sobre os moldes de liberação dos 

valores. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, não cabe a expedição de RPV com indicação de conta bancária 

do advogado, primeiro porque tal sequer pertence a um banco oficial, e 

mais porque o saque por procurador detém regramento específico.

 Diante do exposto, determino que seja o ente devedor notificado para que 

cumpra com a determinação anterior, devendo pagar a requisição de 

pequeno valor nos moldes determinados na legislação, inclusive 

abstendo-se de perfazer procedimento diverso em outras situações, sob 

pena de ser compelido à pagar novamente ante o pagamento indevido.

 Indefiro o pedido de fls. 318.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98060 Nr: 1089-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMC, BMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Gilmar Ferreira Rodrigues Junior - 

OAB:46416/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro, em parte, o pedido de fls. 58, para inicialmente determinar ao Sr. 

Oficial de Justiça responsável pela lavratura da certidão de fls. 52, que 

esclareça se procurou o executado em ambos os endereços ou, em caso 

negativo, que esclareça qual.

 Com as informações, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105980 Nr: 229-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injedisel Bombas e Bicos Injetores Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 Defiro o pedido de fls. 208, eis que, diante da certidão de fls. 151, 

realmente o advogado do requerido obstara o prosseguimento da ação 

com a carga indevida dos autos.

 Assim, devolvo ao requerente o prazo para a interposição de eventual 

impugnação recursal.

 Nos termos do artigo 234, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, 

aplico ao advogado THULIO DE QUEIROZ NOVAIS a penalidade de 

proibição de retirada dos autos em cartório, além de multa no patamar de 

meio salário mínimo de referência.

 Anote-se na capa dos autos referida proibição.

 Encaminhe-se cópia dos presentes autos à Polícia Judiciária Civil, para 

que apure a conduta prevista no artigo 356 caput do Decreto-Lei n.º 

2.848, de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro).

 Comunique-se à Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Mato Grosso, 

acerca da situação narrada.

 Intime-se o advogado penalizado para o pagamento da multa no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de constrição de valores e inscrição em dívida 

ativa.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32121 Nr: 1121-71.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isidoro Celso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Bubry Reimer dos 

Santos - OAB:8.543/MT, Marilene Mendes da Silva - OAB:3.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Candido Josadach Muller 

Santos - OAB:12.672-E/MT

 Aguarde-se os pagamentos restantes e, após a certificação de seu 

depósito na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com vinculação aos presentes autos, venham-me conclusos para a 

expedição dos alvarás.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80058 Nr: 3079-58.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. de Freitas -ME, Analita Garcia de Freitas, 

Vinicius Baldo, Flavia Garcia de Freitas Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o feito, 

requerendo o que entender de direito em termos de prosseguimento, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94402 Nr: 3446-77.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Miguel de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Financeira Promotora de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 A parte requerida, na petição de fls. 216/219, a parte postulou pela 

juntada dos originais dos documentos a serem periciados.

Porém, o fez de forma eletrônica, de forma que o documento juntado é 

somente a materialização de cópia, não servindo ao que se pretende.

Diante do exposto, determino que o requerido junte, no prazo de 10 (dez) 

dias, de forma FÍSICA, o original do contrato em questão, sob pena de lhe 

ser atribuída a culpa pela ausência de produção pericial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104035 Nr: 4758-54.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Neris da Conceição, Espólio de José Leandro 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shalon Diesel Ltda, BB Seguro Auto (BRASIL 

VEÍCULOS CIA DE SEGUROS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzibete Neris Alves - 

OAB:OAB/MT 18.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/O, Paulo Laerte de Oliveira - OAB:3.568-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000933-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

UPTE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000933-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UPTE 

XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 
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fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 1 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116564 Nr: 6548-39.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberta Candido Morel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de comprovação da qualidade de segurado por parte do falecido e julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da 

cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.Encaminhe cópia dos presentes autos à autoridade de 

Polícia Judiciária Civil, para que apure a suposta conduta de falso 

testemunha atribuído à pessoa de IVONE DOS SANTOS MONTEIRO.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as 

partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 90217 Nr: 170-38.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Regina Stein Zandoná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Diante da documentação juntada pelo executado às fls. 526/560, intime-se 

a exequente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, salientando 

que o silêncio será entendido como quitação da obrigação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108156 Nr: 1386-63.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrex do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8953, Gisele Giovana Machuca - OAB:30544/GO, Luiz Vinicius 

Silva Machado - OAB:OAB/GO 32.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ADAMCZIK - 

OAB:28721/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de Entrega, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

devendo juntar nos autos o comprovante original do depósito através de 

petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116560 Nr: 6544-02.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irondina Ambrozio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de comprovação da qualidade de segurado especial e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º 
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do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais 

débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que as declarações de fls. 22 e 23, além de ilustrarem 

um ilícito trabalhista e previdenciário (contratação sem registro na CTPS e 

sem recolhimento previdenciário), configuram o tipo penal previsto no 

artigo 297, parágrafo 4º do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de Dezembro de 

1.940 (Código Penal Brasileiro), determino que cópia do presente feito seja 

encaminhado tanto ao Ministério Público do Trabalho quanto à Polícia 

Federal, para as apurações devidas.Nos termos do item 2.2.9.1 da 

CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro 

da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as partes.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000099-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000099-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 394 de 716



autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 14 de março de 

2018, às 14h05min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000100-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000100-62.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 
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com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 14 de março de 

2018, às 14h10min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 31 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000104-02.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 
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eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 14 de março de 

2018, às 14h20min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 31 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000107-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 
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em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 14 de março de 

2018, às 14h25min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 31 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000109-24.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 14 de março de 

2018, às 14h35min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 
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realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 31 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000067-09.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000067-09.2017.8.11.0021 AUTOR: DIVINO 

COELHO DE OLIVEIRA Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal da parte autora e na oitiva de testemunhas. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes ao período de 

carência. Este Juízo ADMITE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de 

março de 2018 às 17h40min (MT). A intimação das testemunhas arroladas 

na inicial deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de 

Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de janeiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000112-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN TEODORO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000112-13.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 
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Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 1 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010118-28.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COTRIN RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME MINOZZO OAB - MT0017590A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR J ALVES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010118-28.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: RAFAEL 

COTRIN RIBEIRO O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro ao aduzir 

que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das audiências 

do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de audiência de 

conciliação carregado no sistema que a parte requerente, mesmo devida e 

antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e sequer justificou 

a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é medida de rigor. 

Diante do exposto, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. Condeno a parte 

autora no pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 3 de outubro de 

2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010118-28.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COTRIN RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME MINOZZO OAB - MT0017590A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR J ALVES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010118-28.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: RAFAEL 

COTRIN RIBEIRO O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro ao aduzir 

que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer das audiências 

do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de audiência de 

conciliação carregado no sistema que a parte requerente, mesmo devida e 

antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e sequer justificou 

a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é medida de rigor. 

Diante do exposto, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. Condeno a parte 

autora no pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 3 de outubro de 

2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 114563 Nr: 5152-27.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aparecido Marcondes Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Executivo de Pena de Código nº 114563

Visto EM CORREIÇÃO.

1. Tendo em vista que não houve divergência do cálculo de pena de fl. 

475, HOMOLOGO o referido cálculo para, que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de fl. 481 pela Ilustre representante do MPE..

2. Consigno que o recuperando irá progredir de regime na data de 

04/09/2022.

3. Considerando as remições juntadas às fls. 477/480, ELABORE-SE 

NOVO CÁLCULO de pena, descontando-se os dias remidos constantes 

das planilhas juntadas, cuja REMIÇÃO ora se declara, bem como as 

HOMOLOGO.

4. Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e a 

DPE para ciência quanto ao novo cálculo.

5. Em não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.

5. Após, nos termos do artigo 41, inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos 

cálculos ao reeducando.

 6. Cumpridas as determinações acima, AGUARDE-SE o cumprimento da 

pena em cartório.

 07. Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

08. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 31 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1024984 Nr: 6214-68.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willians Claudino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 6214-68.2017.811.0021(Código 1024984)AUTUADO: 

WILLIANS CLAUDINO DA SILVA Vistos em correição.1. Trata-se de pedido 

de Revogação de Prisão Preventiva, formulado em favor de WILLIANS 

CLAUDINO DA SILVA, qualif. nos autos, presa em flagrante delito no dia 

29 de setembro de 2017, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 

121, c/c artigo 14 do CPB e denunciado pelo delito descrito no art. 121, 

caput, do CPB. “3) Recolhimento domiciliar noturno às 20 horas, podendo 

sair às 5 horas da manhã para trabalhar; 4) Não consumir drogas e 

bebidas alcóolicas; 5)Proibição de frequentar bares, boates e 

congêneres;(...)” o que pelo que consta dos autos não está sendo 

cumprido pelo autuado. Além disso, consigno que o autuado responde a 

outros procedimentos criminais (107604, 108385, 112278).Destarte, o que 

se vislumbra das provas indiciárias coligidas ao APF é que outras medidas 

cautelares diversas da prisão são insuficientes. Portanto, a prisão aqui 

decretada continua útil, não havendo possibilidade de substituí-la pelas 

medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, razão pela qual 

mantenho a prisão preventiva do autuado WILLIANS CLAUDINO DA SILVA, 

por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus sic 

stantibus (art. 316 do CPP) .2. Por derradeiro, não havendo a defesa do 

réu alegado preliminares ou juntado documentos novos aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, DESIGNO o dia 

19/02/2018 às 14:30 horas para realização da audiência de instrução e 

julgamento.INTIMEM-SE o réu e as testemunhas arroladas pela acusação e 
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defesa.Caso haja testemunha que resida fora da jurisdição desta 

Comarca, EXPEÇA-SE Carta Precatória para sua oitiva com urgência por 

se tratar de processo com réu preso, intimando-se as partes, conforme 

disposição do art. 222 do CPP .CIÊNCIA ao MP e DPE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Int. Água Boa/MT, 31 de janeiro de 

2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3023 Nr: 49-74.1995.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilson Alves de Oliveira, Herondino Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Ante o exposto, comungando do entendimento jurisprudencial supra e, em 

conformidade com parecer ministerial, DECLARO a ocorrência daquela 

causa de extinção da punibilidade, de ofício forte no art. 61 do CPP e art. 

107, IV, e 109, I, ambos do Código Penal do CP, quanto ao(s) ilícito(s) em 

comento, relativamente aos acusados DILSON ALVES DE OLIVEIRA E 

HERNONDINO ALVES DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos. 

Não há custas. RECOLHA-SE eventuais mandados de prisão expedidos, 

colocando os réus imediatamente em liberdade caso se encontrem 

segregados.Em razão da decisão proferida no acórdão de fl. 434/448 (HC 

46243/14) que anulou o Julgamento do Conselho de Sentença, reabrindo o 

prazo para apresentação das alegações finais, RECOLHA-SE a GUIA DE 

EXECUÇÃO DE PENA em razão do réu DILSON ALVES DE OLIVEIRA, de 

acordo com o pedido de fl. 478.Em havendo objetos/armas apreendidos 

nos autos, dê-se-lhe a devida destinação conforme apregoa a CNGC caso 

não haja requerimento de restituição.Nada mais sendo requerido pelas 

partes, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo após a adoção 

das medidas de praxe. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98192 Nr: 1175-61.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luis Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:

 Autos do Executivo de Pena de Código nº 98192

Visto EM CORREIÇÃO.

1. Tendo em vista que não houve divergência do cálculo de pena de fl. 

192, HOMOLOGO o referido cálculo para, que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

2. Consigno que o recuperando irá progredir de regime na data de 

22/01/2024.

3. Considerando as remições juntadas às fls. 195/213 e 215/218, 

ELABORE-SE NOVO CÁLCULO de pena, descontando-se os dias remidos 

constantes das planilhas juntadas, cuja REMIÇÃO ora se declara, bem 

como as HOMOLOGO.

4. Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e a 

DPE para ciência quanto ao novo cálculo.

5. Em não havendo divergência, já HOMOLOGO o referido cálculo para, 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Havendo divergências, 

façam-me os autos conclusos para deliberação.

5. Após, nos termos do artigo 41, inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos 

cálculos ao reeducando.

 6. Cumpridas as determinações acima, AGUARDE-SE o cumprimento da 

pena em cartório.

 07. Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

08. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 31 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1022272 Nr: 4405-43.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Rodrigues de Oliveira, Moisés 

Roberto da Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o requerimento defensivo e por consequência 

mantenho a prisão preventiva dos autuados WENDERSON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA e MOISÉS ROBERTO DA COSTA FILHO, por seus próprios 

fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do 

CPP) , não havendo possibilidade de substituí-la pelas medidas cautelares 

diversas previstas no art. 319 do CPPPor derradeiro, VISTAS as a DPE e 

ao MPE para manifestarem-se acerca das testemunhas ainda não ouvidas 

pelo juízo.Em seguida, façam-me os autos conclusos.CIÊNCIA ao MP e 

DPE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Água Boa/MT, 31 de janeiro 

de 2018.Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1024787 Nr: 6092-55.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1024787Vistos em correição.1 – Em 

relação ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa de OSVAILDO PEREIRA DA SILVA (fls. 70/74-V), analisando 

detidamente os autos, tenho que não comporta acolhimento.Isso porque 

resta claro que não há fato novo que autorize modificar a decisão anterior 

que decretou a prisão preventiva do réu às fls. 42/44.No caso vertente, 

reputo ainda presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus 

comissi delicti), pois evidenciada a prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, consubstanciados pelos depoimentos dos policiais 

condutores, declarações das vítimas e termo de interrogatório do réu.O 

fato em deslinde, apesar de ter sido cometido sem violência ou grave 

ameaça, representa uma reiteração de condutas criminosas, pois noto que 

pesam sobre o réu diversos procedimentos por crimes de natureza 

patrimonial como faz prova a informação sobre antecedentes constantes 

no sistema Apolo.Outrossim, o réu é reincidente nos autos de código do 

processo de executivo nº. 109648.Logo, com a prova da materialidade e 

indícios suficientes de autoria, demonstrado que a segregação cautelar da 

ré ainda é necessária para garantir a ordem pública, para conveniência da 

instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (art. 312, 

CPP).De outra banda, quanto ao alegado excesso de prazo, entendo que 

tal alegação não merece prosperar, uma vez que a citação foi determinada 

em 23 de outubro de 2017, e a defesa apresentou reposta à acusação 

apenas no dia 22 de janeiro de 2017, o que impossibilitava a designação 

de audiência de instrução e julgamentoAssim, Por derradeiro, não havendo 

a defesa do réu alegado preliminares ou juntado documentos novos aptos 

a ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, DESIGNO o 

dia 09/02/2018 às 16:00 horas para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Água Boa/MT, 30 de janeiro de 2018.Pedro Davi Benetti Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 105770 Nr: 92-73.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Bezerra de Freitas, Maria Lucia Souza 

dos Santos, Carlos Filho Pereira de Aquino, Samuel Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:15689 MT

 Autos do Processo de Código nº 105770

Vistos EM CORREIÇÃO.
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1. DEFIRO requerimento formulado fl. 180/182 em favor do acusado Carlos 

Filho Pereira de Aquino e adoto como ratio decidendi os fundamentos 

lançados na manifestação de fl. 172 pela Ilustre representante do MPE.

2. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência.

3. Às providências.

Água Boa/MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 109749 Nr: 2312-44.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilon de Oliveira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 109749Vistos INTIME-SE o acusado para 

que informe se aceita as condições impostas pelo Ministério Público para a 

suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, 

sendo elas:I – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA em que reside 

por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia comunicação ao juízo;II – 

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR bares, boates, prostíbulos e 

estabelecimentos congêneres;III – COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo 

até o dia 10 para informar e justificar suas atividades;IV – ABSTER-SE da 

prática de qualquer outro delito;V – PERDIMENTO DA FIANÇA em favor do 

Conselho da Comunidade.No cumprimento do mandado deverá o Oficial de 

Justiça indagar o acusado se aceita as condições do "SURSIS", 

cientificando-o que a suspensão condicional do processo é um benefício 

concedido pela lei e que a aceitação da proposta oferecida pelo Ministério 

Público não implica em confissão do crime. Cientifique-o ainda que, após 

cumprida as condições acima fixadas, a ação penal ora em análise não 

constará em seu registro de antecedentes criminais, fato que não 

ocorrerá caso o denunciado venha a ser processado e eventualmente 

condenado.Consigne também que, na hipótese de descumprimento das 

condições estabelecidas, o benefício da suspensão condicional do 

processo poderá ser revogado e o processo retomará o seu 

curso.Havendo aceitação, VENHAM-ME OS AUTOS IMEDIATAMENTE 

CONCLUSOS para homologação da proposta oferecida pelo Ministério 

Público e, em seguida, INTIME-SE o beneficiado para que dê inicio ao 

cumprimento das condições do “SURSIS” processual.Findo o prazo de 02 

(dois) anos do inicio do cumprimento ou na hipótese de descumprimento 

do benefício, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que for de seu 

interesse.Caso o acusado não aceite as condições acima delineadas, 

venham-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução.INTIME-SE o acusado pessoalmente e a defesa por DJE..Água 

Boa/MT, 31 de janeiro de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96481 Nr: 153-65.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Celestino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO 

WANDERSON CELESTINO SILVA, qualificado nos autos, como 

supostamente incurso na prática do crime narrado no 121, §2º, IV, V; c/c 

art. 155, §4º, IV e §5°; art. 211, todos do CP; art. 244-B, do ECA e art. 12, 

da Lei 10.826/03, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca, o que faço com fulcro assente no artigo 

413 do Código de Processo Penal.INDEFIRO ao réu o direito de recorrer em 

liberdade, haja vista que não houve alteração fática, a respeito dos 

motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, em 

especial a ‘fuga’.Intime-se conforme determina o artigo 420, do Código de 

Processo Penal.Após a preclusão pro judicato, CUMPRA-SE, 

escrupulosamente, o prescrito no artigo 422 e ss., todos do Código de 

Processo Penal.Publique-se, Intime-se.Cumpra-se expedindo-se e 

realizando o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96481 Nr: 153-65.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Celestino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 Nesse prisma: o e. Superior Tribunal de Justiça: “No sentido de que a 

garantia da ordem pública abrange também a promoção daquelas 

providências de resguardo à integridade das instituições, à sua 

credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos 

mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência” 

(STJ – 5ª Turma – RHC nº 26.308/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

j. 08.09.2009, DJe 19.10.2009)Nessa mesma toada, o insigne jurista 

FERNANDO CAPEZ ensina que “a brutalidade do delito provoca comoção 

no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela 

demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni 

iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então 

prender o indivíduo”. Por todo exposto, o direito individual da 

representados à liberdade deve ser restringido, em atenção a valor 

coletivo superior, qual seja, a garantia da ordem pública, conveniência da 

instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.3. Deliberações 

Finais:Posto isso, estando presentes os requisitos legais da custódia 

cautelar, e se mostrando, por hora, insuficientes e inadequadas medidas 

cautelares diversas da prisão DECRETO a prisão preventiva do 

representado WANDERSON CELESTINO SILVA, qualificad nos autos, o 

que faço fundamento nos arts. 311 e 312, ambos do Código de Processo 

Penal.SERVE cópia da presente decisão como mandado de prisão 

preventiva em face do representado WANDERSON CELESTINO SILVA. 

Dê-se ciência ao Ministério Público, que, tendo em vista sua prerrogativa 

legal (Lei 8.625/93: art. 41, IV), deverá receber intimação pessoal em 

qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com 

vista.Dê-se ciência desta decisão à Douta Autoridade Policial.Às 

providências. Expeça-se o necessário.Cumpra-se com a MÁXIMA 

URGÊNCIA.Água Boa/MT, 11 de outubro de 2017. Pedro Davi Benetti Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88309 Nr: 2736-91.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanone Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 . EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em prol do recuperando ZANONE 

PAULO DA SILVA, devendo ser imediatamente colocado em liberdade, 

para o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO exceto se por outro 

motivo deva permanecer preso, DEVENDO SAIR DO PRESÍDIO SOMENTE 

APÓS A COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.37. Na falta da 

tornozeleira na Unidade Prisional, ou no caso do reeducando informar irá 

residir em outra comarca, deverá ser posto em liberdade sem o 

equipamento de monitoração, DEVENDO CUMPRIR as demais condições 

acima impostas, o que deverá ser cientificado pelo(a) Oficial(a) de Justiça. 

38. Caso manifeste interesse em residir em outra comarca, desde já sem 

nova conclusão DECLINO a competência e REMESSA dos autos, bem 

como OFICIE-SE ao Setor de Monitoramento quanto a inclusão da nova 

área de abrangência para monitoração.39. Em caso do recuperando 

informar que irá residir em outro Estado, o mesmo deverá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar o endereço nos autos.40. A Secretaria deverá 

expedir ofício à Comarca conforme item anterior, solicitando anuência para 

que o reeducando cumpra o remanescente de sua reprimenda no juízo 

retro citado, visto que o mesmo não possui vínculo familiar com esta 

Comarca, ficando, contudo, a transferência condicionada a anuência da 

Comarca de destino, devendo o reeducando permanecer cumprindo pena 

no ergástulo desta Comarca até a apresentação de resposta pela 
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Comarca de destino. 41. OFICIE-SE a SEJUDH, para solicitar atestado de 

vaga, como requer o agente.42. Ressalto que, caso o beneficiário 

pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes de mais 

nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de autorização 

prévia implicar a revogação do benefício.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 16/2018-AAR

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Alcidonio Coutinho Queiroz, matrícula 

2786, Gestor Judiciário do Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC desta comarca, estará usufruindo folgas compensatórias nos 

dias 08 e 09/02/2018,

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora SALMA CORREIA DE MORAES PEREIRA, matrícula 

n. 2785, para exercer as funções de Gestora Judiciária Substituta, no 

Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta comarca, 

durante as folgas compensatórias do Titular, ou seja, nos dias 08 e 

09/02/2018, exercendo todas as atribuições e deveres inerentes ao 

desempenho do cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 1 de fevereiro de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91219 Nr: 399-59.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA CRISTINA GNATKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYQUE GNATKOWSKI DAVID RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15120/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .CITE-SE o requerido e o Município de Alto Araguaia – MT, por ser 

interessado na presente, para, querendo, contestarem a presente ação, 

consignadas às advertências dos artigos 335 e 344 do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no art. 183, do mesmo 

codex.INTIME-SE imediatamente o Município de Alto Araguaia sobre o teor 

da decisão.Ciência ao MP.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário, COM URGÊNCIA.Às providências.Alto Araguaia – MT, 31 de 

janeiro de 2018.Pierro de Faria MendesJuiz de Direito em Substituição

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83303 Nr: 3092-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG, SCGS, DDJS, CDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste sobre a contestação apresentada, tendo em vista que possui 

matérias elencadas no art. 350 e/ou 337, I, do CPC.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 1 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57910 Nr: 789-68.2014.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDA RIBEIRO VIOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZILDA RIBEIRO VIOLATO - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR PAULA MARQUES - 

OAB:37.475/GO, Edson Reis Pereira - OAB:, RUBENS CRUVINEL 

RODRIGUES - OAB:32468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de processo de inventário que encontra-se na fase de 

primeiras declarações (art. 920 do CPC).

2. Deferido a expedição de alvará de autorização de venda dos imóveis 

sob as matrículas nº 7.333, 7.334 e 7.335 (fl. 236), a inventariante vem 

aos autos (fls. 247/248) requerer a retificação do alvará nº 48/2017 (fl. 

238), para que conste a autorização para a venda dos imóveis objetos da 

matrícula 7.335 e 7.336, visto que houve erro material quando do 

requerimento de fls. 230/231, eis que inexiste imóvel de matrícula nº 7.334.

3. Diante do erro material apontado pela inventariante, DEFIRO a expedição 

de novo ALVARÁ, conforme solicitado às fls. 247/248.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 1 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14826 Nr: 1119-80.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM, JORGE 

ANTÔNIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução, com relação à 

exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO.

6. Quanto ao pedido de alteração do polo ativo e prosseguimento do feito 

em relação aos honorários advocatícios, por não ter ficado claro o valor 

do débito, INTIME-SE o exequente para junte planilha atualizada e 

discriminada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 1 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24804 Nr: 2304-51.2008.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO ARAGÃO DA SILVEIRA, REGIS GUERRA 

DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARCÍLIO NASARENO 

CARNEIRO SARAIVA - OAB:11.888 OAB/CE

 Vistos.

1. Antes de dar cumprimento a decisão de fl. 287, é importante oportunizar 

ao acusado que constitua outro advogado, diante da inercia do causídico 

por ele constituído (fl. 286).

2. Ante ao exposto, INTIME-SE o réu pessoalmente, informando-lhe a 

inércia do seu causídico, oportunizando que constitua outro advogado ou 

para que informe se não possui condições de constituir patrono.

 3. Caso informe não possuir condições financeiras, CUMPRA-SE a 

decisão de fl. 287.

4. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 1 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76867 Nr: 4673-37.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos nº. 52/2007, 

53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, INTIMO 

Vossa Senhoria, Advogado do Requerente, para, caso queira, impugne a 

Contestação, no prazo legal.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90151 Nr: 6352-38.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTELIO KLASENER - ME, OTELIO KLASENER, 

SOLANO KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no referido ato 

as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do CPC/2015, 

salientando que, via de regra, os embargos à execução não mais 

possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do 

artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 4. Não sendo encontrada a 

parte devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos 

bens quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido 

servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento 

do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015.5. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC/2015, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do 

CPC/2015).6. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 

bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do 

artigo 829 c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do CPC/2015.7. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II 

do artigo 840 do CPC/2015, o encargo de fiel depositário recairá sobre 

aquele que livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se 

termo de compromisso e responsabilidade nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 2081 Nr: 6-39.1978.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BÁRBARA DE SOUZA, CELMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALUSTIANO CONSTANTINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, até a presente data parte não assinou tampouco 

retirou o Auto de Adjudicação, assim sendo, em cumprimento ao artigo 

152, VI, do CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 

55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a 

fim de intimar o advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, 

impulsionar o feito requerendo que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 1º de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28337 Nr: 2715-60.2009.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PORTO DE MELO, PATRICIA DA SILVA MELO, 

ANA CLAUDIA DE MELO ZANINI, ALVARO ZANINI JÚNIOR, OSNI PROTO 

DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO PROTO DE MELO - 

OAB:81804/SP, Celso Silva de Melo - OAB:27406/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de renovar a 

intimação do advogado da parte Requerida dos termos da sentença 

proferida às fls. 195/199.

Alto Araguaia - MT, 1º de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31683 Nr: 2366-23.2010.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PORTO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO PROTO DE MELO - 

OAB:81804/SP, Celso Silva de Melo - OAB:27406/SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 
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CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de renovar a 

intimação do advogado da parte Autora dos termos da sentença proferida 

às fls. 243/244.

Alto Araguaia - MT, 1º de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56967 Nr: 2721-28.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA BARROS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

parcialmente reformada. Desta forma, dê ciência às partes (prazo de 15 

dias).

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada (pretensão executória 

expressa), após, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88426 Nr: 5351-18.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBFDM, NMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 29. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente e DETERMINO que parte requerida CUSTEIE o tratamento de 

terapia ocupacional com integração neurossensorial, fisioterapia 

respiratória, fonoterapia, estimulação visual e terapia neuromotora 

intensiva com uso de suits (therasuit), disponibilizando tratamento em 

âmbito domiciliar (home care), necessários à requerente, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite máximo de 10 (dez) sálarios mínimos, com início a partir 

do descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta revertida em 

favor da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos 

do CPC/2015.30. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de 

março de 2018, às 13h00 (MT).31. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que compareça(m) à 

audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015.32. Havendo desinteresse 

pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, 

CPC/2015). 33. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).34. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

1 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60495 Nr: 2852-66.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDENTE o pedido condenando o Requerido INSS a pagar para a 

parte autora o benefício previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos 

termos dos artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido a partir da data de entrada do 

requerimento administrativo (inc. II, art. 49, L. 8213/91), sendo que sobre 

as prestações em atraso incidirão juros de mora e correção monetária, 

sendo o primeiro, aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são 

de 12% ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, o segundo, será aplicado conforme os índices do manual de 

cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a 

partir de quando se aplica o IPCA-E. Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ 

DECLARO: i) EPAMINONDAS DUARTE; ii) Aposentadoria Rural por Idade; 

iii) Renda mensal de um salário mínimo nacional; iv) DIB – 02/05/2014; v) 

RMI – Um salário mínimo nacional; vi) início do pagamento – 20/06/2017. Em 

razão do princípio da sucumbência, CONDENO o Requerido INSS ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das 

prestações vencidas, como tal entendidas todas as parcelas que 

integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 910 do Código 

de Processo Civil, conforme entendimento das súmulas 111 e 178 do e. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social em cumprimento desta 

decisum. Diante do requerimento expresso da parte autora, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, tratando de verba de índole 

alimentar, DETERMINO que o requerido INSS proceda à imediata 

implantação do benefício previdenciário escopo desta sentença, fixando 

prazo de 60 (sessenta) dias após sua comunicação por ofício (CNGC), 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revertida em 

favor daautora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88426 Nr: 5351-18.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBFDM, NMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 05 dias, 

comprovar nos autos, o preparo da carta precatória de citação e intimação 

para comarca de Cuiabá/MT.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-03.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSTER MARIA DE PAULA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010234-03.2016.8.11.0020 REQUERENTE: LUSTER MARIA DE PAULA 

COSTA REQUERIDO: G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

LIVROS - ME Vistos EM CORREIÇÃO. Processo em ordem. 1. CUMPRA-SE 

a sentença derradeira. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-58.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JEDINALDO MACENA DE MENESES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010295-58.2016.8.11.0020 REQUERENTE: JEDINALDO MACENA DE 

MENESES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos EM CORREIÇÃO. 

Processo em ordem. 1. CUMPRA-SE a sentença derradeira. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-88.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TEODORO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo nº 8010293-88.2016.811.0020 Reclamante (s): DIOGO 

TEODORO DOS ANJOS Reclamado(a): TOCHA OLIMPICA E OASIS LTDA 

SENTENÇA Vistos. A parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada sem que 

tivesse qualquer débito em aberto. Requer, ao final, a retirada de seu 

nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declaração de 

inexistência dos débitos e indenização por danos morais. A parte 

reclamada compareceu a audiência de conciliação (mov. 21), contudo, não 

apresentou sua versão dos fatos alegados pelo autor. É o sucinto 

relatório. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que ?(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.? (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. O Enunciado 04, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: ?A Contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia.? Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 04, cabe à parte reclamada apresentar contestação frente a 

inicial trazida pela parte reclamante, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Assim, tenho que uma vez negado pela parte reclamante ter 

realizado o contrato com a reclamada, cumpria a essa última provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado parcialmente procedente. Ressalto 

que a relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo 

CDC. Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Portanto, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a 

existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores. Verifico o aborrecimento, o 

desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que 

sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, pois teve de suportar 

os danos decorrentes de uma negativação indevida. Nesse sentido, 

mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA 

DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À 

INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS 

A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência do débito correspondente ao negócio jurídico em 

tela, bem como ORDENO que a reclamada promova a sua exclusão dos 

órgãos de restrição ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 

da ciência da homologação desta sentença, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Decisão

Proc. nº 526-33.2018.811.0008 – Cód: 133343

Ação: Pedido de Licença Prêmio

 Vistos etc.

 1- Trata-se de pedido formulado por IZAIARES SOARES, Auxiliar 

Judiciária, matricula nº 2815, no qual requer a concessão de 03 (três 

meses) de licença prêmio referente aos quinquênios de 29/01/2013 a 

29/01/2018, a referida servidora não infringiu o artigo 110, do Estatuto dos 

Servidores Público do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar nº. 

04/90 de 15/10/90, nos quinquênios em tela, bem como que o artigo 2º da 

Lei Complementar nº. 59, de 3.2.1990, prevê a concessão do beneficio ora 

pleiteado.

 2- DEFIRO a concessão de 03 (três meses) de licença prêmio a servidora 
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IZAIRES SOARES, referente aos quinquênios de 29/01/2013 a 29/01/2018, 

devendo a mesma ser usufruída de acordo com a conveniência do 

serviço.

 3- P.R.I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos para as providências necessárias.

 4- Após as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 Barra do Bugres-MT, 31 de janeiro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital Intimação

n° 6214-44.2016.811.0008-Código 117358 Edital de Intimação 5 (CINCO) 

dias. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUZIA DIFFONTE VIEIRA, Cpf: 

32806140153, Rg: 344.346, Filiação: Amelia Masiero e Felipe Difonte, 

brasileiro(a), viuvo(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Requerente , para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 1.504,07, nos termos dos autos abaixo identificados, sob pena 

de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. "Fica Vossa Senhoria 

ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciais implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida 

ativa ou protesto extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da 

CNGC-TJMT" Barra do Bugres, 21 de dezembro de 2017 Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

n° 1552-57.2004.811.0008-Código 16042. EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 

5 DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR SILVA ROMERO, 

Filiação: Hermes Izidro Squario Romero e de Inez de Paula Silva Romero, 

brasileiro(a), solteiro(a), armador. atualmente em local incerto e não sabido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (Quinhentos e quatro reais e sete 

centavos), no prazo de 05 cinco dias , contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de "Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial 

, conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT". E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de Vasconcelos 

Barros, digitei. Barra do Bugres, 01 de fevereiro de 2018 Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

n° 4214-81.2010.811.0008-Codigo 48055 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 5 

DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR DE LIMA, Cpf: 

65481046172, Rg: 1249481-0, Filiação: Severino João de Lima e Maria de 

Fátima Bispo, data de nascimento: 09/11/1979, brasileiro(a), natural de 

Arenapolis-MT, convivente, tratorista, Telefone 9991 7710. atualmente em 

local incerto e não sabido FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 741,30 

(Setecentos e quarenta e um reais e trinta centavos), no prazo de 05 

cinco dias, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de 

"Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciais implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial , conforme disposto no 

artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT". E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 

01 de fevereiro de 2018 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 131558 Nr: 7420-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR AMARO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para depositar a 

diligencia do senhor Oficial de Justiça, conforme certidao:Certifico eu, 

oficial de justiça que deixo de cumprir o r. mandado expedido pelo MM Juiz 

de Direito da 1ª Vara, por falta de numerários para custear as despesas 

de condução.

 Certifico ainda, as despesas de diligência no cumprimento do presente 

mandado perfaz o valor de R$ 43,80 (duzentos e quarenta e três reais e 

oitenta centavos) que deverá ser depositada através de guia de deposito 

TJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128672 Nr: 5771-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - 

ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça:

Senhora escrivã

Venho por meio deste informar que para o cumprimento do r. mandado em 

trâmite nesta Comarca de Barra do Bugres - MT; Que para o cumprimento 

da mesmo;, torna-se necessário pagar as despesas de condução e 

diligência deste servidor, no valor de R$ 223,28 (duzentos e vinte e três 

reais e vinte e oito centavos ) a ser depositado via Tribunal de Justiça 

conta única no site Tjmt.jus.br . Nada mais.

É o que tenho a informar.

Barra do Bugres- MT, 02/outubro/2017.

 Pedro Bernardo do Nascimento

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 105284 Nr: 5024-80.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128769 Nr: 5826-10.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBITI WILHA ALVES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

WHELAN- PROCUR. FEDERAL - OAB:MAT.1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para proceder o 

deposito da diligencia do senhor Oficial de Justiça, conforme certidao:C E 
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R T I D Ã O

 Certifico e dou fé, que deixei de cumprir o r. mandado expedido pelo MM. 

Juiz de Direito da 1ª Vara, por falta de numerários para custear as 

despesas de diligencias ao endereço mencionado, conforme disposto na 

portaria nº 008/2009 – DF. Art. 2º, onde se faz necessário o deposito de 

R$ 64,60 (sessenta e quatro reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado. Razão pela qual devolvo o presente na central 

de mandados e aguardo novas determinações.

 Barra do Bugres-MT., 31 de outubro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130162 Nr: 6610-84.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTIVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. B. DE LIMA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BELTRÃO FALLOT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora que a diligência do 

Senhor Oficial de Justiça, é efetuada através do site do Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94583 Nr: 4150-32.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE SILVA VIANA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 118165 Nr: 6708-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público, bem como a 

informação da parte requerida que detém a guarda de fato da criança, a 

fim de preservar o melhor interesse do menor, revogo parcialmente a 

decisão de fls. 64/65 e determino que o direito de visitas da genitora ao 

seu filho se realize, por enquanto, apenas nos finais de semanas de forma 

alternados. Essa medida visa resguardar o melhor interesse do menor, 

sobretudo em relação à manutenção dos laços de afetividade com a 

família paterna que desde tenra idade o menor é criado pelo seu pai 

biológico.

Além disso, outros elementos de convicção serão adquiridos após a 

realização do estudo psicossocial na residência do requerido, bem como 

após a colheita de provas na realização de audiência de instrução e 

julgamento.

 INTIME-SE a equipe multidisciplinar para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

realize o estudo psicossocial na residência da parte requerida, devendo 

juntar o laudo ser juntado nos autos, de preferencia, antes da realização 

de audiência de instrução.

 Com a juntada do estudo, DÊ-SE vista ao Ministério Público pelo prazo de 

5 (cinco) dias.

 Às providências.

 Barra do Bugres - MT, 02 de fevereiro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38211 Nr: 549-91.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MARQUES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos;

1. Considerando que perito cumpriu integralmente com o encargo proposto 

apresentando laudo pericial conclusivo (fls. 167/168) e, que os valores se 

encontram vinculados aos autos (fl. 152/152vº), determino a expedição de 

alvará de levantamento de valores em beneficio dos experts nomeados 

nos autos, os Drs. Lauro Laraya Junior CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya 

CRM/MT 3046.

2. Intime-se o perito para que no prazo de 15 (quinze) dias informe a conta 

bancária para transferência dos valores vinculados. Transmita-se, via 

malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. 

Após, junte-se.

3. Intimem-se as partes para manifestação, quanto ao laudo apresentado 

em (fls.167/168), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do Código de 

Processo Civil).

4. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

5. Após, tornem-me os autos conclusos.

6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88347 Nr: 4105-62.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDA MARIA PEREIRA CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMPREV - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL 

DOS SERV. DE N. OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:67287, KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - 

OAB:MT/8567-B

 Vistos;

1. Considerando que perito cumpriu integralmente com o encargo proposto 

apresentando laudo pericial conclusivo (fls. 259/262) e, que os valores se 

encontram vinculados aos autos (fl. 252/254), determino a expedição de 

alvará de levantamento de valores em beneficio dos experts nomeados 

nos autos, os Drs. Lauro Laraya Junior CRM/MT 3482 e Luiz Primo Laraya 

CRM/MT 3046.

2. Intime-se o perito para que no prazo de 15 (quinze) dias informe a conta 

bancária para transferência dos valores vinculados. Transmita-se, via 

malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. 

Após, junte-se.

3. Intimem-se as partes para manifestação, quanto ao laudo apresentado 

em (fls.259/262), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do Código de 

Processo Civil).

4. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

5. Após, tornem-me os autos conclusos.

6. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133139 Nr: 387-81.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. De proêmio, anoto que a requerente não aportou aos autos cópia 

integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera administrativa 

(Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos cópia da decisão de indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126784 Nr: 4606-74.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, 

formulado pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

apresentando a devida guia de recolhimento das custas judiciais 

pertinentes à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.6. Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52738 Nr: 3490-43.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PINHEIRO RAMOS]

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125334 Nr: 3866-19.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO JOSIAS SANTANA, MRS, MRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOVANDRA RIBEIRO AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109242 Nr: 1282-13.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMPRICIO JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROCURADOR

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129204 Nr: 6096-34.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA GUIA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129310 Nr: 6164-81.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FELINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE C ARANTES - OAB:12.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94271 Nr: 3885-30.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI MARTINS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88743 Nr: 4495-32.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIALDO BERTOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BOTELHO LÚCIDOS - 

OAB:OAB/MT 11.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120316 Nr: 989-09.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEZ CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409-SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574-SP, 

PASQUALI PARISE - OAB:SP 4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115677 Nr: 5170-87.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça no prazo de 10 (dez) dias, com 

a juntada do comprovante de pagamento desentranhe o mandado para o 

efetivo cumprimento da medida concedida, no endereço sito à Avenida 

Alberto Zandonardi, nº 23, Jardim Terra Nova, CEP 78.390-000, Barra do 

Bugres/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133160 Nr: 405-05.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:386.925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

apresentando a devida guia de recolhimento das custas judiciais 

pertinentes à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e 

conclusos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95860 Nr: 5229-12.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROLUZ AGROPECUÁRIA, JD. VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE PORTO ALEGRE - RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSÃO DE PEDRO WEIMANN, FAZENDA 

VÔ ARNOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO - OAB:DORNELLES 

CHAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARISA LAMEIRA - 

OAB:52353

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Bem como custas do processo, Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95860 Nr: 5229-12.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROLUZ AGROPECUÁRIA, JD. VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE PORTO ALEGRE - RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSÃO DE PEDRO WEIMANN, FAZENDA 

VÔ ARNOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO - OAB:DORNELLES 

CHAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARISA LAMEIRA - 

OAB:52353

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 37311 Nr: 664-15.2011.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S.A. - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTOR & BASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PUGLIESSI - 

OAB:49226/RS, EROCY BIANCHI MARCHISIO NETO - OAB:RS 68.856, 

LENITA T. W. GIORDANI - OAB:18.707/RS, TATIANA BITTENCOURT - 

OAB:74.681/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MAURO BARBIEI - 

OAB:17169/RS, MARCOANTONIO FRANZEN - OAB:40432/RS, MOISES 

GRAFFUNDER DE VARGAS - OAB:66.619/RS

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 80/124 foi interposto 

tempestivamente, razão pela qual, nos termos do item 5.16.19 da CNGCGJ 

impulsiono o presente feito a fim de que a parte apelada apresente 

resposta ao aludido recurso, no legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18187 Nr: 1929-62.2005.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SALVADOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos Código _18187__________

Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência 

estarei de licença para tratamento de interesse particular, nos termos do 

COJE,  redes igno-a  pa ra  __01__ /__02__ /_2018___ ,  às 

__17__h__30__min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 5 de outubro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18187 Nr: 1929-62.2005.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SALVADOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código 18187

Vistos.

 Considerando que nos dias 29 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de 

2018 estarei de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia ___21_/__06__/2018, às 

____14_h__30___min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 24 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64603 Nr: 2629-57.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo Código N.º 64603

Vistos.

 Considerando que no mês de maio de 2018 estarei de licença 

compensatória, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 

___12___ de __julho____________ de 2018 às ___14_h__30__min.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86837 Nr: 61-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº: 61-29.2017.811.0050 (Código 86837)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Jefferson Cardoso dos Santos

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face de Jefferson Cardoso dos Santos, devidamente qualificado nos 

autos.

Às f. 44 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia __05__ / __julho_ ___________ / 2018_ 

,às ___15_h__30__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87765 Nr: 521-16.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DIMAS BRANDELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo Código N.º 87765

Vistos.

 Considerando que no mês de maio de 2018 estarei de licença 

compensatória, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 

___12___ de __julho____________ de 2018 às ___13_h__30__min.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 1 de fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-35.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000010-35.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Reclamante, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Outubro de 2017. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-35.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCOLN LIMA PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000010-35.2016.8.11.0050 Nome: ABRAAO LINCOLN LIMA PEREIRA 

Endereço: av. Brasil, Lojas martinello, centro, CAMPO NOVO DO PARECIS 

- MT - CEP: 78360-000 Nome: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Endereço: 

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.901, BROOKLIN PAULISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04578-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste Estado. 

Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 02 de Fevereiro de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000378-10.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE APARECIDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000378-10.2017.8.11.0050 Nome: JOSE DE APARECIDO ALVES SILVA 

Endereço: Rua Santo Antonio, 180, Boa Esperança, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a r. sentença transitou em julgado sem interposição de recursos. Nos 

termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação 

da parte interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, 

Sexta-feira, 02 de Fevereiro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122888 Nr: 2384-04.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderson de Souza Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119521 Nr: 952-47.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elieny Aparecida Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13010 Nr: 2486-46.2005.811.0051

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Bárbara Silva 

Tagliari Marquetti - OAB:MT/9.349

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, informar a 

localização do veículo, conforme comprovante de inclusão de restrição 

veicular às fls. 137, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção a seus 

cuidados..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82421 Nr: 2129-51.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes, Genetic Fish Rise Consultoria e 

Assessoria em Piscicultura Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genetic Fish Rise Consultoria e Assessoria em 

Piscicultura Ltda, Darci Carlos Fornari, Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910, Daniela Hoffmann Zambenedetti - OAB:13.461-A, Diego 

Natanael Lopes Arruda - OAB:18787, Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:MT/12.295, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A, Vinicius Diogo 

Schirmer de Paula - OAB:15.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Natanael Lopes 

Arruda - OAB:18787, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - 

OAB:9277/MT

 Vistos etc. DESIGNO nova audiência de cooperação para o dia 16 de abril 

de 2018, às 16:30 horas de Mato Grosso. Sai o ilustre Procurador 

devidamente intimado. INTIMEM-SE o Requerido e seu Procurador, aquele 

pelo correio. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122436 Nr: 2227-31.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Antonio Benedito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Pedro Luis Aise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126306 Nr: 3978-53.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wanderley Nunes Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cardoso Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 
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LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que o termo de 

compromisso já foi assinado, IMPULSIONO OS AUTOS PARA O 

INVENTARIANTE, por meio de seu advogado, apresentar AS PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, NO PRAZO LEGAL, conforme determinado na decisão 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93197 Nr: 1704-87.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia de Freitas dos Reis, Wilson Paulo dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905/SP, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurelio Mestre 

Medeiros - OAB:OAB/MT 15.401

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação dos bens, 

conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de 

pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão de 

guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31528 Nr: 1641-38.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Clementino Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hsbc Leasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:OAB/MT 16168-A

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte requerida nada manifestou acerca do bloqueio de 

valores em sua contas realizadas nestes autos, razão pela qual, nos 

termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens 

disponíveis do Executado, tendo em vista o valor bloqueado insuficinte 

para a quitação do débito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73134 Nr: 2122-30.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Augusta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, acerca do retorno dos autos 

do Egrégio Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 107022 Nr: 1561-64.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Cesar Felippe, Miriane de Andrade Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por orientação judicial, INTIMO a parte autora para 

indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 25045 Nr: 2984-40.2008.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Serpeloni Lonardoni, Edvaldo Lonardoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar acerca do 

pagamento do débito de fls. 236/238. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137351 Nr: 9480-70.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, OAB/MT 19456, 

E OUTRO, para comparecer, bem como, apresentar seu cliente ALEX DE 

OLIVEIRA GOMES, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 22/03/2018, às 14h20min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138015 Nr: 9827-06.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pires de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7.313, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente LUIZ PIRES DE SOUZA, na 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 16/03/2018, às 

13h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste 

Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 104930 Nr: 899-03.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adi Terezinha Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemisa Seguradora de Vida e Previdência 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 
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Silva - OAB:8184-A/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e por 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com arrimo no art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO a parte 

requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

CONTUDO suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com 

fulcro 98, § 3º, do NCPC, dada a concessão de justiça 

gratuita.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE 

a manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde - MT, 30 de janeiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117533 Nr: 6123-19.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Teixeira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória de 

inexistência de vínculo jurídico c/c indenização por dano moral c/ pedido 

de liminar, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR inexistente 

o débito discutido nestes autos e CONDENAR a requerida ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 

do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

data da inscrição indevida.CONDENO, ainda, a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, §2º do 

NCPC.PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE 

eventuais custas pendentes, intimando-se para o pagamento as partes 

sucumbentes, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, 

após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos 

termos da CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde – MT, 02 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 128097 Nr: 4792-65.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, Dirceu 

Belarmino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO, 

OAB/MT 9.581, para comparecer, bem como, apresentar seu cliente 

Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, na audiência de tentativa de 

conciliação designada para o dia 16/03/2018, às 13h00min, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135628 Nr: 8594-71.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Cimadon-ME, Luiz Carlos Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Aparecido Merino Eirelli-EPP, José 

Carlos Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada GEORGIA PINTO DIAS LEITE, OAB/MT 10.298, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente LUIZ CARLOS CIMADON, 

na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 22/03/2018, 

às 13h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

deste Fórum.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139756 Nr: 199-56.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO 

- OAB:92219

 Autos n° 199-56.2018.811.0051 (139756)Ação PenalDecisão.Vistos 

etc.REVOGO a prisão preventiva JEREMIAS BARBOSA DE SOUZA 

podendo responder o processo em liberdade, desde que outras razões 

não venham a justificar a sua segregação, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do 

CPP:1-Comparecimento periódicneste Juízo, em uma vez por mês, até o dia 

10 (dez) de cada mês, para justificar suas atividades, bem como em todos 

os atos em que for chamada;2-Proibição de acesso ou frequência a 

bares, boates, casas de prostituição e pontos de venda ou uso de 

drogas;3-Não mudar de residência sem prévia autorização da autoridade 

processante e manter seu endereço atualizado nos autos;Consigno ainda 

que, o DESCUMPRIMENTO a qualquer das medidas cumulativamente 

aplicadas, PODERÁ IMPLICAR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado (artigo 282, § 4º, do CPP).Ressalto que o oficial de justiça deverá 

intimar o acusado das obrigações impostas, advertindo-o das sanções 

previstas para o caso de descumprimento. EXPEÇA-SE o respectivo 

alvará de soltura em favor do acusado, colocando-o imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo não tiver que permanecer 

preso.Ciência ao Ministério Público e ao Advogado.Intime-se o Advogado 

do réu para apresentar a resposta à acusação. Após, voltem os autos 

conclusos para designação da audiência e de instrução e 

julgamento.Cumpra-se com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça 

p lantonis ta .Às prov idênc ias .Expeça-se o  necessár io .  À s 

providências.Campo Verde /MT, 1 de fevereiro de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140835 Nr: 769-42.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15.745

 Autos n° 769-42.2018.811.0051 (140835)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha MARIO ROBERTO DE 

SOUZA SANTIAGO JÚNIOR para realizar-se no dia 15 de fevereiro de 

2018, às 14h30min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se o Advogado do Réu constituído na origem.

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, 
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caso necessário.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139755 Nr: 198-71.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hallyson Josué da Silva Mello, Wanderson 

Sales Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Intime-se o Advogado do réu Wanderson para apresentar a resposta à 

acusação. Após, voltem os autos conclusos para designação da 

audiência e de instrução e julgamento.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde /MT, 1 

de fevereiro de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO SCHROETER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES UNIVERSO LTDA - ME (REQUERIDO)

E. DE ARAUJO MARCELINO - ME (REQUERIDO)

 

Juntada de A.R.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010578-56.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO PEREIRA JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CASOLA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 26 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROSA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018 

às 13:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DA GRACA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-04.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-35.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SAMPAIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018 

às 13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 
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forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-80.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIAN JULIO DA ROSA VALTRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-80.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIAN JULIO DA ROSA VALTRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-19.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA AMALIA OVIDIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-19.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA AMALIA OVIDIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE SOUZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FONTES E FONTES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2015, 

às 15:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 14:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000966-14.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

os autos, observa-se que a parte Requerida por meio das petições de IDs 

11336312, 11336307,11289597 e 11289596, informou o cumprimento da 

liminar. Intime-se o Requerente para que de manifeste, requerendo o que 

entender de direito, em dez dias. Após, à conclusão. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de janeiro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-02.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIARA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA BARBOSA SILVA NEVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000152-02.2017.8.11.0051 Despacho. Na forma do artigo 513, 

§ 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor da condenação, conforme pedido de ID 

18821170. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
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(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 23 de janeiro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-29.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2018, 

às 14:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL (REQUERENTE)

CLAYTON DOS SANTOS VENDRAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000043-51.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nos termos 

do art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intimem-se os Requerentes, 

na pessoa de seus procuradores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, a fim de trazer aos autos os seus documentos pessoais, 

instrumento de procuração outorgando poderes aos Causídicos 

subscritores da petição inicial, bem como, indicar o endereço eletrônico e 

comprovar o endereço, eis que tais documentos não foram apresentados 

com a peça exordial, sob pena de indeferimento, conforme parágrafo 

único do art. 321 do Novo Código de Processo Civil. Após, sanada a 

omissão, conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. 

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 01 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-91.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MACCARI & MACCARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE FERNANDES AQUINO OAB - MT19580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000062-91.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. é 

o que me cumpre. CAMPO VERDE, 2 de fevereiro de 2018 MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA 

FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 TELEFONE: (66) 34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MACCARI & MACCARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE FERNANDES AQUINO OAB - MT19580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000297-58.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. é 

o que me cumpre. CAMPO VERDE, 2 de fevereiro de 2018 MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA 

FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 TELEFONE: (66) 34192233

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138887 Nr: 10268-84.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleusa Oliveira dos Santos, José Washington 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Certifico que, impulsiono o feito a fim de intimar o advogado dos 

acusados, Dr. RIACRDO ALEXANDRE VIANA - OAB/MT 17.947-B, sobre a 

audiência PRELIMINAR designada para o dia 22/03/2018 às 15h15min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE SOUZA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FONTES E FONTES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - 

Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 
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da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

a negativação por ela realizada é legitima. Isso posto, reconhecendo como 

de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Antecipação da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela 

doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à probabilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Analisando, portanto, 

as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz de 

causar lesões financeiras a parte Autora, pois a restrição impede o 

crédito. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente suficiente para a 

plena configuração do periculum in mora. É que o nome do Reclamante foi 

protestado pela Requerida por dívida supostamente vencida em 

19.12.2014, sendo que a data do protesto é de 06.02.2015 e de 

apresentação é de 02.02.2015, e desde então a parte Reclamante falhou 

em não tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do 

dito rol. Ora, se há quase três anos o Reclamante convive com a 

inscrição, presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão 

supostamente proveniente do tempo necessário para o pronunciamento 

judicial. Assim, ainda que haja verossimilhança em suas alegações, a 

autora não logrou êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual 

a medida não se revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo 

Reclamante, pois que ausente o requisito do perigo da demora invocado. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o advogado da Autora. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 02 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001354-14.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 
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juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. A Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da existência do negócio jurídico discutido nos autos e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Da Antecipação de 

Tutela: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 08.01.2016 e desde então o Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de um ano o Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se 

o Advogado do Autor. Intime-se o Requerente para comprovar o seu 

endereço, pois o comprovante juntado aos autos no ID 11100158 – p. 2, 

encontra-se em nome de terceiro ou comprovar eventual vínculo, no prazo 

de 15 dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 15 de janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-29.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001353-29.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 
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técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. A Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da existência do negócio jurídico discutido nos autos e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Da Antecipação de 

Tutela: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 09.06.2015 e desde então o Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de dois anos o Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se 

o Advogado do Autor. Intime-se o Requerente para comprovar o seu 

endereço, pois o comprovante juntado aos autos no ID 11099644 – p. 2, 

encontra-se em nome de terceiro ou comprovar eventual vínculo, no prazo 

de 15 dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 15 de janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-49.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DINAILDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001384-49.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
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experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. A Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da existência do negócio jurídico discutido nos autos e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Da Antecipação de 

Tutela: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 19.06.2017 e desde então o Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há seis meses o Reclamante convive com a inscrição, presume-se 

a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à 

audiência de conciliação designada, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também 

compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o Advogado do Autor. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito
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Autos nº 1001245-97.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 
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inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. A Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da existência do negócio jurídico discutido nos autos e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. Da Antecipação de 

Tutela: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 13.01.2015 e desde então a Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de dois anos a Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se 

o Advogado da Autora. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de janeiro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001254-59.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da parte Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. A Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da existência do negócio jurídico discutido nos autos e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Da Antecipação de 
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Tutela: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 

pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 14.08.2016 e desde então o Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de um ano o Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além 

disso, o nome do Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes 

por outras pendências financeiras. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Será designada outra data de audiência, 

diante de ausência de tempo hábil para citação da Requerida. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intime-se o advogado do Autor. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de janeiro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001249-37.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

que a Requerente o débito protestado é devido. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Antecipação de Tutela Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 
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porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do CPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o nome da parte Requerente está protestado 

pela Requerida, o que restringe suas possibilidades negociais e, ainda, a 

sujeita a situações vexatórias, sendo capaz de causar sérias lesões 

financeiras, já que dificultaria – ou mesmo impediria – o simples exercício 

de suas atividades. Por outro lado, a inscrição em cadastro de 

inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido 

que fornece aos que dele participam um histórico de suas condutas 

comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais situações de 

insolvência. Sendo, portanto, medida com efeitos restritivos, deve ser 

exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de forma a impedir que 

seu uso imoderado atinja aquelas pessoas idôneas que não mereçam ali 

figurar, seja porque jamais incorreram em mora, seja porque têm razões 

para discutir judicialmente o débito em atraso. Chega-se, assim, ao 

segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, 

a probabilidade do direito invocado. No caso dos autos, a Requerente 

reconheceu a existência de relação comercial com a Requerida, mas 

alegou que os débitos protestados pela Requerida já foram devidamente 

quitados, nada mais devendo referente aos títulos cobrados, anexando ao 

pedido exordial os respectivos os comprovantes de pagamento realizados 

por meio de depósitos bancários. Logo, entendo verissímeis as alegações 

da Reclamante, merecendo acolhimento liminar. Cumpre consignar que o 

deferimento da liminar não gera qualquer prejuízo para a Reclamada, pois 

caso ainda persista eventual débito da Requerente, com o julgamento do 

mérito poderá haver seu crédito. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

aduzido pela Reclamante para determinar a SUSPENSÃO dos protestos, 

bem como das inscrições em órgãos de proteção ao crédito, realizados 

em seu nome pela Requerida, referente ao débito em discussão no 

presente feito. Desta forma, DETERMINO o que segue: - OFICIE-SE ao 

serviço do 8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo-SP, 5º 

Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo-SP e 9º Tabelião de 

Protesto de Letras e Títulos, para que SUPENDAM imediatamente os 

protestos dos títulos versados nestes autos, até ulterior deliberação deste 

juízo; - OFICIE-SE aos órgãos de proteção ao crédito e afins para que 

SUSPENDAM imediatamente as restrições constantes em nome da 

Requerente referente ao débito discutido no presente feito, até ulterior 

deliberação deste juízo. Retiro o feito da pauta de audiência do dia 05 de 

fevereiro de 2018, diante de tempo hábil para cita a Requerida. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intimem-se os Advogados da Autora. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de janeiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001369-80.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 
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suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido é quem poderá comprovar que não 

houve o pagamento do débito inserido no cadastro de inadimplentes. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da parte Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Á Requerida incumbirá, portanto, demonstrar que 

a negativação por ela realizada é legitima. Isso posto, reconhecendo como 

de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Antecipação de Tutela Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada 

é capaz de causar lesões financeiras à Autora, pois a restrição impede o 

crédito. Por outro lado, a inscrição em cadastro de inadimplentes tem a 

finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que 

dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além 

de alertar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não mereçam ali figurar, seja porque jamais 

incorreram em mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o Requerente alegou que foi estudante da 

Requerida no curso de arquitetura no ano de 2012/2016, e possuía o FIES 

e bolsa pela própria Faculdade. Todavia, por não ter finalizado 

corretamente o processo de aditamento, contou que não havia renovado 

sua matrícula, e por essa razão teria que pagar o semestre inteiro. Então, 

na iminência de não concluir o curso, verificado o valor do débito de 

R$8.548,16, efetuou o pagamento de uma parcela e pediu para negociar o 

restante. Alegou que está em sua segunda formação universitária, por 

isso algumas matérias não foram cursadas, sendo aproveitadas de seu 

primeiro curso. Por essa razão requisitou a faculdade que abatesse o 

crédito referente de tais matéria que foram pagas pelo FIES, porém sem 

êxito e a Requerida incluiu seu nome junto aos cadastros de proteção ao 

crédito. Trouxe aos autos, a fim de comprovar suas alegações, os 

documentos acostados nos IDs 11172530, 11172539 e 1172561. Logo, 

entendo verissímeis as alegações da Reclamante, merecendo acolhimento 

o pleito liminar, pois está demonstrado o pagamento da duplicata em 

discussão. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela Reclamante é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante para 

determinar que a Requerida promova imediatamente a SUSPENSÃO da 

restrição apontada em nome da Autora nos cadastros de restrição ao 

crédito, até o julgamento final da presente lide. A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a 

presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de 

multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil 

reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada 

pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 

9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Por fim, intimem-se os Advogado da Autora. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de 

janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000051-28.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 
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impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar se 

houve consumo não faturado ou faturado a menor na UC nº 6/2096824-4, 

instalada no imóvel residencial do Requerente, bem como se foram 

atendidos os procedimentos previstos no artigo 129 da Portaria nº 

414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Tutela de Urgência Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita e ter que pagar pelo consumo de energia elétrica da qual, a 

priori, não se beneficiou, bem como poderá ter suspenso o fornecimento 

de energia em sua residência. Chega-se, assim, ao segundo requisito 

necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito invocado. O Requerente afirma na inicial, em síntese, que no mês de 

junho de 2017 recebeu duas cartas de cobrança de energia elétrica, 

sendo uma fatura no valor de R$837,96 (oitocentos e trinta e sete reais e 

noventa e sete centavos), referente a unidade consumidora nº 

6/2096824-4. Argumenta o requerente que não deve o valor cobrado pela 

fatura do mês de junho de 2017 e por entender que a cobrança não está 

correta, não quitou a dita fatura, ressaltando que sempre pautou pelo 

pagamento das contas de energia rigorosamente no prazo. Desta forma, 

em sede de tutela de urgência, pleiteia que a Requerida se abstenha em 

suspender o fornecimento de energia na sua unidade consumidora. 

Trouxe aos autos, a fim de comprovar suas alegações, dentre outros 

documentos, a fatura do valore de R$837,96, bem como outras faturas 

para comprovar o consumo e os valores cobrados. Logo, entendo 

verissímeis as alegações do Reclamante, merecendo acolhimento liminar. 

Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de 

uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pela Reclamante. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pela Reclamante é plausível, mas que pode, 

ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que 

gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela de urgência aduzido pela Reclamante para 

determinar que a Requerida se ABSTENHA em suspender o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2096824-4, referente a 

fatura no valor de R$837,96 (oitocentos e trinta e sete reais e noventa e 

seis centavos), e caso já tenha ocorrido a suspensão do fornecimento, 

que seja imediatamente restabelecido, bem como se ABSTENHA em incluir 

o nome do Requerente em serviços de proteção ao crédito referente ao 

débito em discussão, até ulterior decisão deste Juízo. A fim de bem 

cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que 

cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 

(três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. CITE-SE 

a Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intime-se o Advogado do Autor. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 01 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001336-90.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

de existência de contrato de serviços com a Requerente e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade o direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 02.06.2014 (ID 11019735 – Consulta ao Concentre 

Serasa), e desde então o Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais 

de três anos o Reclamante convive com a inscrição, presume-se a 

inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, ainda que haja 

verossimilhança em suas alegações, o Autor não logrou êxito em 

comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência pelo Reclamante, pois que ausente o requisito 

do periculum in mora. Designe-se audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intime-se o Advogado do Autor. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 02 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001357-66.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

de existência de contrato de serviços com a Requerente e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade o direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 25.09.2016 (ID 11109279 – Consulta ao SCPC), e desde 

então o Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para promover a 

exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de um ano o 

Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Assim, ainda que haja verossimilhança em 

suas alegações, o Autor não logrou êxito em comprovar o periculum in 

mora, razão pela qual a medida não se revela imprescindível a fim de evitar 

qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pelo 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. CITE-SE 

a Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intime-se o Advogado do Autor. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 02 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000880-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DAIANE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-87.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SOUZA STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-84.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA BARTOLOMEU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPATIUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-54.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUDOGRAS QUIRINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DE MOURA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIARA PEDRO OAB - PR82018 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA PIZOLOTTO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO DENUNCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS BREHM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT0009228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64697 Nr: 3690-74.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, ADEVAN DA SILVA ARAUJO, Maria 

Aparecida Silvério Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taís Boeira do Nascimento 

Silva - OAB:21485/O MT

 Autos nº. 3690-74.2017.811.0029 (64697)Vis.Indefiro o pedido de 

requisição de certidões e folhas de antecedentes criminais do acusado, 

nos termos do artigo 1.373, inciso II da CNGCJ/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça, por não ter 

demonstrado o órgão de acusação a impossibilidade de apresentação de 

tais documentos quando do oferecimento da peça vestibular.Porém, em 

razão da recente alteração do sistema informatizado de consultas 

processuais APOLO/TJMT, o qual atualmente permite a consulta sistêmica 

à base de dados estaduais sobre antecedentes criminais, determino que 

seja efetivada uma consulta ao referido sistema e seja o resultado juntado 

aos autos, como forma de melhor subsidiar eventual transcurso do 

processo bem como as medidas a serem tomadas.Conforme exige o artigo 

1.373, inciso III, da CNGCJ/MT, determino a comunicação do recebimento 

da denúncia ou da queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, sendo o caso, à delegacia de polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC).Nos termos do artigo 20 caput da 

Resolução n.º 113, de 20 de Abril de 2010, do Conselho Nacional de 
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Justiça – CNJ, determino que se proceda a uma consulta ao Banco de 

Dados de Processo de Execução Penal e, acaso consta processo 

executivo criminal contra o denunciado, que seja o juízo da execução 

imediatamente informado acerca da denúncia que ora se recebe.Às 

providências. Cumpra-se.Canarana, 09 de janeiro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56423 Nr: 2118-20.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Autos nº. 2118-20.2016.811.0029 (56423)

Vistos etc.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12 de março de 

2018, às 14h00min (horário oficial do MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação Francisco Genival Martins Fontenele e André 

Galvão Ataídes, bem como a testemunha de Defesa e será procedido o 

interrogatório do acusado.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 19 de dezembro 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56694 Nr: 2291-44.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAODS, EDSOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORIANO GUSMÃO RODRIGUES 

- OAB:OAB/SP 207.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2291-44.2016.811.0029 (56694)

Vistos etc.

 Considerando a cota retro, forçoso a extinção do feito, visto a perda do 

objeto.

Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, inciso VI pela perda do objeto.

Após, com o trânsito em julgado, independente de novas deliberações, 

arquive-se.

Ciência ao Ministério Público e às partes.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 30 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56293 Nr: 2033-34.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BRAGA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 Autos nº. 2033-34.2016.811.0029 (56293)

Vistos, etc.

Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária prevista no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18 de abril 

de 2018, às 13h15min (horário oficial do MT), ocasião que serão ouvidas 

as testemunhas de Acusação e Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

 Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 30 de janeiro de 2018.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64661 Nr: 3661-24.2017.811.0029

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: QUEURELLY DIAS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E 

SILVA - OAB:201485/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos 

constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do 

i nd i c i ado ,  v i s to  que  es tão  p resen t e s  a s  h i p ó t e s e s 

autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 

312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam 

inadequadas e insuficientes ao presente caso.7. Dessarte, ante a 

gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação 

cautelar da acusada, e em conformidade com o parecer ministerial, não 

havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão 

que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação 

da prisão preventiva formulado às fls. 03/07, pelo que mantenho a ordem 

de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente 

fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já 

mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) 

cautelar(es) diversa(s) da prisão.8. Intime-se. Ciência ao Ministério Público 

e a Defensoria Pública.9. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3349-48.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO MORILIO CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador MARCIO ROGÉRIO PARIS

Antonio Carlos de Souza, para retirar na Secretaria da Segunda Vara a 

Carta Precatória de Citação do

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-95.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NADYA RODRIGUES TARDOQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADYA RODRIGUES TARDOQUE PEREIRA OAB - MT0018478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e 

face o retorno dos autos da Turma Recursal, impulsiono-o com a finalidade 
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de intimar as partes para, no prazo de (cinco) dias, requererem o que de 

direito. Canarana-MT, de fevereiro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000148-31.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

V. MELCHIORS E CIA. LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PANAZZOLO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a Promovente, na pessoa de seu 

procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 22/03/2018, às 13h50min(horário oficial de 

Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Canarana-MT, 10 de janeiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 7/2018 – DF

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária Substituta do Centro Judiciário- 

Núcleo de Solução e Conflitos, Srª ILDENÊS ROCIO RIBAS REIS, matrícula 

nº 4475, Técnica Judiciária, estará usufruído 20 (vinte)dias de férias 

regulamentares nos dias 15/2/2018 à 6/3/2018,

 R E S O L V E:

Designar a Servidora EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA, matrícula nº 11.669, 

Auxiliar Judiciária, lotada na Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, para 

substituir a referida Gestora durante o seu afastamento como Gestora 

Judiciária Substituta no período de 15/2/2018 à 6/3/2018.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 30 de janeiro de 2018.

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64960 Nr: 933-30.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio de Oliveira, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, diante da desistência do 

recurso de apelação do requerido, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento da sentença 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79809 Nr: 1098-09.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Carolino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, Luciano Augusto Neves - OAB:OAB/MT 

12012

 Vistos etc.

I. Considerando que a fiança depositada pelo acusado foi convertida em 

prestação pecuniária na audiência de ref. 78 , consoante item 06 da 

proposta ministerial e destinada ao conselho da comunidade local, sendo o 

ato homologado mediante a aceitação do suposto autor dos fatos, nego o 

pedido de ref. 87, posto que a referia verba não mais pertence ao 

solicitante e sim à referida entidade.

II. Aguarde-se o cumprimento das demais condições pelo réu.

III. Intime-se o patrono via DJE.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64361 Nr: 388-57.2014.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Campos Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro César Castilho - 

OAB:4.384-b, Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação, no prazo legal, acerca do laudo de avaliação de fls. 

106/109 dos autos, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101744 Nr: 356-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Queiroz Bezerra, Roseley Gomes Bezerra, 

Ronaldo Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Quintino, LUCIANO POLIMENO, Liberata 

Quintino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em face da comprovada existência de ação proposta 

anteriormente, com a mesma causa de pedir, as mesmas partes e o 

mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de litispendência (artigo 

301 §§ 1º a 3º do C.P.C.), ao que DECLARO extinto o processo sem 

julgamento do mérito, face ao fenômeno processual supra afirmado e com 

fundamento no artigo 485, incisos V, do Novo Código de Processo Civil. 

Desta forma, restando configuradas as situações previstas no artigo 80 e 

81 do NCPC, reconheço a litigância de má-fé aos requerentes e os 

condeno ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.Condeno, 

ainda, nos termos do art. 82 do CPC, ao pagamento das custas e taxas 

processuais.Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101800 Nr: 381-26.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÃO DE SIQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vania Maria Carvalho - 
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OAB:7931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, em face da comprovada existência de ação proposta 

anteriormente, com a mesma causa de pedir, as mesmas partes e o 

mesmo pedido, forçoso se faz o reconhecimento de litispendência (artigo 

301 §§ 1º a 3º do C.P.C.), ao que DECLARO extinto o processo sem 

julgamento do mérito, face ao fenômeno processual supra afirmado e com 

fundamento no artigo 485, incisos V, do Código de Processo Civil. Defiro a 

assistência judiciária gratuita, uma vez que comprovados os requisitos do 

art. 98 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79780 Nr: 1086-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durvalino Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O, JOADIR BUENO PACHECO - OAB:13588

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

do acusado para a fase do artigo 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70939 Nr: 702-66.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS, GAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3633, Defensoria Pública do Estado-Nucleo de Chapada dos 

Guimarães/MT - OAB:, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19.032 - 

OAB/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de execução de alimentos proposta por Guilherme Arruda 

Lemes, representado por sua genitora, Luciana Arruda Lemes, ajuizada 

em desfavor de Edenir Antônio Silva.

A parte executada pagou o débito alimentar (ref. 10).

 Intimado o exequente, que hoje conta com 20 anos, requereu o 

pagamento do débito anterior aos últimos 3 (três) meses (ref. 11).

Em seu parecer, o Ministério Público pugnou pelo pagamento integral do 

débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que o executado já efetuou o depósito 

dos valores devidos.

Ocorre que pelo rito da prisão (art. 528, §7º do CPC), é cabível a 

execução das três últimas prestações alimentícias vencidas, bem como as 

vincendas no curso do processo. Contudo, quanto às demais prestações 

vencidas, caberá o rito da penhora (art. 528, §8º do CPC), que deverá ser 

discutida em autos próprios.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação discutida nestes 

autos no rito do art. 528, §7º do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual Civil.

Sem custas em honorários face da gratuidade deferida.

 Levante-se o valor depositado em favor do exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77195 Nr: 3404-82.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condominio Nautico de Serviços Portal das Aguas, 

Idvaldo Messias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MARTINS SILVA, Morro do Chapéu 

Empreendimentos e Participação LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:19640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança de condomínio formulada por CONDOMINIO 

NAUTICO DE SERVIÇOS PORTAL DAS ÁGUAS em desfavor de JONAS 

MARTINS SILVA E MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÃO LTDA.

À ref. 32 as partes compuseram acordo e pugnaram pela homologação e 

a extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

Destaco que o acordo trazido aos autos não apresenta qualquer 

contrariedade à lei. Foi formalizado por partes maiores e capazes, possui 

objeto lícito e pedido possível. Assim, sem delongas, a homologação é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação homologo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo acostado nos autos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão. JULGO, 

portanto, extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Custas e honorários conforme o pactuado.

Publique-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100711 Nr: 6123-66.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Arcanjo de Noronha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranaia Nobre da Fonseca, Sérgio Rezende 

Imóveis ME, Sérgio Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:56443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar e citação, devendo o depósito da diligência ser 

realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de 

guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100711 Nr: 6123-66.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Arcanjo de Noronha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranaia Nobre da Fonseca, Sérgio Rezende 

Imóveis ME, Sérgio Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:56443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar para reintegrar a parte autora 

da demanda na posse da área descrita na exordial, pelo que, com 

fundamento nos artigos 926 e 929 do Código de Processo Civil, determino 

a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em favor do 
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autor, a ser cumprido imediatamente.Considerando a possibilidade da 

primeira requerida ser possuidora de boa-fé, determino a paralização das 

obras sem a determinação de desfazimento de qualquer das estruturas ali 

implementadas.Intimem-se.No mesmo ato, citem-se pessoalmente os 

requeridos, de modo que deverá o oficial de justiça no momento da 

realização do ato citatório, individualizá-lo, cientificando-o de que o prazo 

para contestar será contado a partir da data da intimação, na forma do 

artigo 564 do Código de Processo Civil.Após, acaso apresente a parte 

demandada alguma das matérias constantes no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze (15) 

dias se manifeste, conforme estabelece o artigo 351 do mesmo diploma 

legal.Se necessário reforço policial, deverá o Sr. Oficial de Justiça fazer 

certidão circunstanciada e, após, fazer-me os autos conclusos para 

análise.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77360 Nr: 60-59.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Matos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - OAB:3.008 

- A

 Vistos em correição. .

I. Designo o dia 16.4.2018, às 13h30mim, para a realização de audiência 

de instrução e julgamento.

II. Intime(m)-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela(s) 

defesa(s), residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

 III. Intime(m)-se o(a,s) acusado(a,s), seu (s) advogado (s), caso existente 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se 

for o caso.

IV. Se o(s) réu(s) estiver(em) preso(s), requisite(m)-se.

V. Intime eventual vítima existente no feito.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65271 Nr: 1205-24.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Risso de Godoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisela Silva Rocha - 

OAB:OAB/MT 14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870, Suyan 

Magalhaes de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se execução de sentença promovida por OLINDA RISSO DE 

GODOY em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 78/79), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de (fls. 

68/70), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

(fl.82), na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 71622 Nr: 935-63.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino Vieira de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte apelada via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, juntada 

aos autos, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos 

à expedição de documentos, para remessa do mesmo ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74158 Nr: 1995-71.2015.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdS, JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:, PABLO 

RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. Por razões óbvias, mormente quando o advogado nomeado pode 

declinar da nomeação a qualquer momento, os honorários advocatícios 

serão fixados ao final do processo, quando o Magistrado, a par de todos 

os atos praticados, terá maiores elementos para aferir o valor a ser 

estabelecido.

 II. Assim, intime o curador nomeado para que, no prazo legal, manifeste 

quanto ao laudo pericial, ocasião em que deverá, no prazo legal, 

apresentar impugnação ao pedido de interdição.

 III. Posteriormente, manifeste o autor em 15 (quinze) dias e o Ministério 

Público no mesmo prazo.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Após, conclusos.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82165 Nr: 1984-08.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Markleine Bezerra - ME, Eduardo Roberto Jabra 

Anffe, A. M. DE LARA EIRELI, Markleine Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 dias providenciar o depósito de diligências ao 

Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a guia para 

pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br). Para cumprimento do mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91745 Nr: 1848-74.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISSA IZABEL DA SILVA 

CARDOSO - OAB:17019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MUNIR MARTINS SALOMAO - 

OAB:20383/O

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte requerida via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto ao pedido de extinção, sem resolução 

do mérito, do presente feito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 5732 Nr: 1903-45.2005.811.0024

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martins e Dolce Ltda ( Nome Fant. Lanchonete Trapiche 

)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesson Alves de Martins 

Pinheiro - OAB:2409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosalvo Pinto Brandão - 

OAB:2255-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Embargante (Martins e Dolce Ltda), na 

pessoa de seu advogado, para que efetue , no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 156,77 (cento e 

cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. Sentença de fl. 21/24. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br , link “EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – 

PRIMEIRA INSTÃNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxa finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPC do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. 

Ficando desde já ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61775 Nr: 1548-54.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães, 

Secretaria Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc. I. Primeiramente, cumpra-se a decisão de fls. 181/182, 

especialmente nos itens nos III.I e III.II, em desfavor de Renato de Almeida 

Orro Ribeiro (Procurador Geral do Município de Chapada dos Guimarães), 

uma vez que, conquanto tenha sido intimado pessoalmente a dar 

cumprimento à ordem judicial, quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 

188. II. INDEFIRO o pedido de incidência de multa diária, uma vez que não 

resolverá o problema, consistente na disponibilização de serviço de 

fisioterapia, implicando apenas oneração ao erário, havendo para a 

efetividade do comando judicial meio processual mais adequado.(...) III. 

Dessa maneira, intime-se o autor da ação para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indique nos autos profissional habilitado para a realização do serviço 

almejado, apresentando na oportunidade orçamento detalhado apontando 

os valores cobrados, demonstrando o valor a ser dispendido com a 

fisioterapia pelo prazo de 1 (um) ano. IV. Após, venham os autos 

conclusos. V.Expeça-se o necessário. VI.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74470 Nr: 2167-13.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Alberto Sobjak, Marlice Erica Dickmann Sobjak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299951

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar os autores via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem os documentos requeridos pelo Estado de Mato 

Grosso na manifestação datada de 10.11.2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96028 Nr: 3980-07.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debora de Amorim Melo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça informando a diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39159 Nr: 1644-40.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro Santana Costa, Roni Santana Costa, 

Rosilene Santana Costa, Roseli Santana Costa, Paulo Cezar Santana de 

Oliveira, Fernanda Santana, Sueli Brasiliana de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por Joana Cesina de Oliveira 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls 49), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

(38/40), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CASSIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da manifestação do 

promovido nos autos ID 11583721/11583730/11583735/11583742, para, 

requerer o que entender de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 2 de 

fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000658-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE BORGES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de 

Conciliação designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/02/2018 Hora: 

14:00 , devendo comparecer acompanhado de sua(s) constituinte(s). 

Chapada dos Guimarães-MT, 2 de fevereiro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte promovente e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa 

forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 2 

de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação do promovido ID: 11580409/11580426/11580435/11580437 . 

Chapada dos Guimarães-MT, 2 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-06.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da sentença prolatada nos 

autos ID 10016382 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal, 

bem como para apresentar contrarrazões conforme certidão ID 11138944. 

Chapada dos Guimarães-MT, 2 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000595-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000595-34.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: PABLO RAMIRES 

FONSECA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se 

o exequente para, em 5 (cinco) dias, depositar os documentos originais 

que constituem o título executivo na secretaria do juízo, o que deverá ser 

certificado nos autos. Após, cumpra-se integralmente o já decidido no id 

10056173. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-49.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO)

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010429-49.2011.8.11.0024 REQUERENTE: CLAUDIO 

LUCIANO DE MENDONCA REQUERIDO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA. Vistos etc. Intime-se o requerente para, em 5 (cinco) 

dias se manifestar acerca do depósito judicial de cumprimento voluntário 

da sentença. Em caso de concordância, expeça-se alvará de 

levantamento de valor e, na sequência, retorne os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-35.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010298-35.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JULIANA DO 

ROSARIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Converta-se em 

procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 26 de janeiro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-75.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARTA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para Data: 22/02/2018 Hora: 14:15, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 2 de fevereiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves - Gestora Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000240-58.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ROSELI GASPARINI 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. I. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). II. 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. III. 

Após, intime-se o recorrido para, em 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões. IV. Com ou sem resposta das contrarrazões, remetam-se 

os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. V. Intimem-se. Cumpra-se. 26 de janeiro de 2018

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-29.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLA CRISTINA LEME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000229-29.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: GILIANE 

MALANSKI REIS CARMONA - ME EXECUTADO: CHARLA CRISTINA LEME 

Vistos etc. Em consulta ao Sistema RENAJUD observei que a executada 

não possui veículos registrados em seu nome, desta forma, intime-se a 

exequente, para em 15 (quinze) dias apresentar bens da executada, 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. 26 de janeiro de 

2018

Comarca de Colíder

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101062 Nr: 2916-41.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES NETO Espólio de, 

PONCILHA MONTEIRO GONÇALVES, NINA MONTEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:PR - 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte Autora,para que no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

através do RECOLHIMENTO DA GUIA a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do Mandado 

expedido nos autos, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

no referido feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54762 Nr: 2201-09.2010.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDC, FHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes requerente e 

requerida, do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, pugnar o 

que entender de direito, após o que, não havendo manifestação os autos 

serão encaminhados ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 18893 Nr: 1199-82.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 FINALIDADE: Intimação dos advogados das partes requerentes, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugnar o que de direito, após o que, não 

havendo manifestação os autos serão encaminhados à Central de 

Arrecadação e arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42144 Nr: 3223-44.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMINDA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre a impugnação à execução apresentada pela 

executada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90987 Nr: 3731-09.2014.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRÃO CONCRETOS LTDA - ME, CARLOS 

ANTÔNIO PERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova a complementação do valor de recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, através do recolhimento da guia a 

ser emitida no site de tribunal de justiça do estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), devendo o comprovante do recolhimento ser juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 1319-42.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão anterior, observando o novo endereço indicado nos 

autos.

 Às providências.

Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83508 Nr: 864-77.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FARINHA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CESAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY OLIVEIRA LIMA 

JUNIOR - OAB:131.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por seu Advogado/Procurador, 

Dr.,Wanderley Oliveira Lima Junior, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher o valor da condenação em custas processuais, sendo: o valor de 

R$ 128,24 (cento e vinte e oito reaiss e vinte e quatro centavos) de de 

taxa judiciária; o valor de R$ 376, 85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) custas processuais, através da emissão das 

guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de ato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou 

r e m a n e s c e n t e s  ( o u 

http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticacao

Selo.aspx?ato=155); comprovando nos autos. Ficando advertido que uma 

vez transcorrido o referido prazo, sem o devido pagamento e 

comprovação, serão tomadas as providências cabíveis, encaminhando-se 

a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e Arrecadação- 

DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e 

PROTESTO, nos termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções 

Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ;

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108197 Nr: 3302-37.2017.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intime-se a requerente no endereço indicado à fl. 04.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109156 Nr: 35941-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:MT. 7.355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. O pedido da defesa de fl. 105, trata-se na verdade de reiteração de 

pedido (fl. 96), cujo qual já foi analisado pelo decisum de fl. 98, no item 4.

2. Entretanto, cumpre-me salientar, que este juízo não está violando 

qualquer dos princípios processuais suscitados pela defesa, e menos 

ainda obstaculizando o exercício da ampla defesa pela requerente.

 Ora, a inviabilidade do pleito defensivo é resultado, como já mencionado à 

fl. 98 e ainda certificado pela gestora judiciária (fl. 106), da tramitação 

física dos processos desta 3ª Vara Criminal, de modo que não há como o 

juízo disponibilizar a defesa uma versão virtual do processo pois não 

dispõe de ferramenta para o mister.

3. No mais, cumpra-se as determinações anteriores.

Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 40084 Nr: 1826-47.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Vistos, etc.

1. DESIGNA-SE audiência de justificação para o dia 12/06/2018, às 

14h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109780 Nr: 243-07.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES SALES - OAB:20768 

OABMT, TIAGO SALES - OAB:MT21.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 243-07.2018.811.0009 – Código nº. 109780

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de medidas protetivas formulado por Camila Carnelós 

Birtche com fundamento na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Juntou-se aos autos manifestação de desistência das medidas postuladas 

pela requerente.
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Pois bem.

Considerando que a requerente não mais tem interesse no deferimento 

das medidas protetivas, conforme petição amealhada ao feito, no presente 

caso, está caracterizado a perda superveniente do objeto.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

aplicando-se o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ciência ao MPE.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-14.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RENATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOR DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO OAB - SP0117626A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010035-14.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: LUIS RENATO DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: ARCOR DO BRASIL LTDA. . Finalidade: 

INTIMAR a parte requerida, através do Advogado(a) da sentença judicial, 

cujo teor se lê no id- 4347343. Colíder, 2 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-14.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RENATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOR DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO OAB - SP0117626A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010035-14.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: LUIS RENATO DA SILVA 

EXECUTADO: ARCOR DO BRASIL LTDA. Vistos em correição. Em nome do 

princípio da ampla defesa, renove-se a intimação da parte promovida 

tocante a sentença prolatada, visto que houveram inconsistências nos 

sistemas quando da migração do Projudi ao PJE, que não podem penalizar 

a parte demasiadamente. Após, nada sendo pugnado, dê-se continuidade 

ao feito, intimando-o do cumprimento de sentença já proposto. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 15 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-14.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RENATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOR DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO OAB - SP0117626A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010035-14.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: LUIS RENATO DA SILVA 

EXECUTADO: ARCOR DO BRASIL LTDA. Vistos em correição. Em nome do 

princípio da ampla defesa, renove-se a intimação da parte promovida 

tocante a sentença prolatada, visto que houveram inconsistências nos 

sistemas quando da migração do Projudi ao PJE, que não podem penalizar 

a parte demasiadamente. Após, nada sendo pugnado, dê-se continuidade 

ao feito, intimando-o do cumprimento de sentença já proposto. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 15 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000829-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE QUEILA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000829-61.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: FERNANDA M. 

FISCHER - ME - ME Parte Ré: EXECUTADO: JOSIANE QUEILA DOS 

SANTOS . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte 

exequente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 20 de março de 2018 às 16h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder, 02 de 

fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000832-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA RODRIGUES MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000832-16.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: FERNANDA M. 

FISCHER - ME - ME Parte Ré: EXECUTADO: SABRINA RODRIGUES 

MARQUES . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da 

parte requerente para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 20 de março de 2018 às 16h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 02 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000836-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VANESIA DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000836-53.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: FERNANDA M. 

FISCHER - ME - ME Parte Ré: EXECUTADO: VANESIA DIAS DE OLIVEIRA . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 20 de março de 2018 às 16h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder, 02 de 

fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001606-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERNANDES LACERDA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALBERLANDIA DOMINGOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1001606-46.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: APARECIDO FERNANDES 

LACERDA DA COSTA EXECUTADO: MARIA ALBERLANDIA DOMINGOS 

Vistos em correição. 1. CITE-SE para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida. 2. Do mandando de citação constarão também a 

ordem de penhora e a avaliação a ser cumprido pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado. (§ 1º do artigo 829 

do CPC). 3. Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o Meirinho 

indagar aos executados acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE 

sua resposta, descrevendo o real estado de conservação do bem e 

outras informações complementares que entender pertinentes. Por outro 

lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

proceder constatação a fim de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 

8.009/90), bem como intimar o cônjuge. 4. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora para serem penhorados, INTIMEM-SE os executados 

para que indiquem bens passíveis de penhora, a teor do § 2°, do artigo 

829 do CPC. 5. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida ao 

devedor contida no artigo 916 do Código de Processo Civil. 6. Caso o 

oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, ou 

inexistindo bens penhoráveis, voltem-me conclusos para proceder na 

forma do artigo 53, § 4° da lei 9099/95. 7. Deixo de arbitrar a condenação 

em honorários advocatício previsto no art. 827 do CPC, em razão de 

inexigíveis no juizado especial. 8. Após tudo cumprido, concluso para 

análise do pedido de penhora on line. Intime-se. CUMPRA-SE. COLÍDER, 12 

de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000041-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ANCIUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000041-13.2018.8.11.0009 REQUERENTE: LUIZ CARLOS ANCIUTTI 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 

1º de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-55.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010181-55.2016.8.11.0009 REQUERENTE: DOUGLAS HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em correição. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial, e, desde logo, autorizo a transferência do valor à conta indicada 

pela parte requerente. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 441 de 716



Cumpra-se. Colíder-MT- MT, 15 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-55.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010181-55.2016.8.11.0009 REQUERENTE: DOUGLAS HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em correição. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial, e, desde logo, autorizo a transferência do valor à conta indicada 

pela parte requerente. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder-MT- MT, 15 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-50.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILDA DA SILVA PRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010343-50.2016.8.11.0009 REQUERENTE: WILDA DA SILVA PRETTI 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em correição. 

Expeça-se o competente Alvará Judicial, e, desde logo, autorizo a 

transferência do valor à conta indicada pela parte requerente. Após, 

concluso para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT- MT, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-50.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILDA DA SILVA PRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010343-50.2016.8.11.0009 REQUERENTE: WILDA DA SILVA PRETTI 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em correição. 

Expeça-se o competente Alvará Judicial, e, desde logo, autorizo a 

transferência do valor à conta indicada pela parte requerente. Após, 

concluso para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT- MT, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010442-54.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS TEIXEIRA PAULINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010442-54.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: OZEIAS TEIXEIRA 

PAULINO Parte Ré: EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente para 

atualizar o débito, conforme despacho/decisão judicial (id- 4303073), e 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 02.02.2018 Ana 

Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000090-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000090-88.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: EDENILSON 

SALGUEIRO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), 

para querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 

11602032) apresentado pela parte requerida, no prazo legal. Colíder, 

02.02.2018 Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010197-43.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010197-43.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARILDA 

GOMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente para 

atualizar o débito, conforme despacho/decisão judicial (id- 4302995), e 

requerer o que de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 02.02.2018 Ana 

Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 
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JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-71.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000850-71.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: SALVADOR 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), 

para querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 

11615503) apresentado pela parte requerida, no prazo legal. Colíder, 02 

de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002287-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002287-16.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: ROSANGELA APARECIDA 

BARBOSA DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22 de março de 2018 às 14h20min, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZER JADSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANGELICA GUADAGNINI BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001812-60.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: GEIZER JADSON 

DE OLIVEIRA, ANGELICA GUADAGNINI BATISTA Parte Ré: REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A . Finalidade: Intimar a requerida, através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), quanto à petição e documentos que consta 

nos autos (Id 11362853 e seguintes), para manifestar o que de direito, no 

prazo de 05 dias. Colíder, 02 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZER JADSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANGELICA GUADAGNINI BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001812-60.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: GEIZER JADSON 

DE OLIVEIRA, ANGELICA GUADAGNINI BATISTA Parte Ré: REQUERIDO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A . Finalidade: Intimar a requerida, através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), quanto à petição e documentos que consta 

nos autos (Id 11362853 e seguintes), para manifestar o que de direito, no 

prazo de 05 dias. Colíder, 02 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 10/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que a servidora Raquel Almeida Gonzalez-mat.9886, 

Gestora Geral desta Comarca, se ausentará de suas funções, no período 

de 19/02/2018 a 28/02/2018, em razão de usufruto de férias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MARCO GOMES CARDOSO, matrícula 9732, 

Distribuidor, para o exercício da função de Gestor Geral desta Comarca, 

em substituição a titular Raquel Almeida Gonzalez, no período de 19 de 

fevereiro de 2018 a 28 de fevereiro de 2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 02 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 11/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 69/2017, que Designou o Sr. 

João Victor Ladeia, para exercer as funções de Gestor Geral em 

Substituição da titular Raquel Almeida Gonzalez, que se ausentará suas 

funções no período de 06/12/2017 a 15/12/2017, em razão de usufruto de 

férias.

 RESOLVE:

 RETIFICAR em parte a Portaria nº. 69/2017, de 07 de dezembro de 2017, 

sendo que onde se lê: no período de 06 de dezembro de 2018 a 15 de 

dezembro de 2018, leia-se: no período de 06 de dezembro de 2017 a 15 

de dezembro de 2017.
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 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 02 de fevereiro de 2018

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81196 Nr: 3586-02.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILHO FERREIRA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Tenho que não há que se falar em juízo de retratação, razão pela qual 

mantenho a decisão anteriormente proferida.

Informe URGENTEMENTE o Desembargador Relator acerca desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116031 Nr: 347-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILGERT & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAVAGGIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TOTINO - OAB:6338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Para realizar tal citação, determino a expedição de carta precatória para a 

comarca de Cacoal/RO.

 Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 7603 Nr: 455-73.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMEIRA LINHA MEC. CORREÇÃO DO SOLO, 

SERV. MÁQUINAS PESADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI GENTIL - OAB:5404-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIZ FERNANDES 

BEATO - OAB:MT - 3057

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

851,41 (Oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 125. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 459,41 (Quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e quarenta e um reais), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 391,63 (Trezentos e noventae um reais e sessenta e três 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29887 Nr: 943-81.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES E THOMAZI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

656,50 (Seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 134. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 464,86 (Quatrocentos e sessenta e 

quatro reais e oitenta e seis centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 191,64 (Cento e noventa e um reais e sessenta e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93370 Nr: 3563-22.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDERA SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/B, VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628-A/SP, PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM - 

OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354.406/SP

 Vistos.

Intime-se a parte embargada, para querendo, se manifestar acerca dos 

embargos de declaração juntados (referência 108).
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 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112103 Nr: 6193-17.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:9.869/MT

 Vistos.

Restituo os autos à secretaria, processo em ordem, aguardando 

realização de audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61190 Nr: 3010-14.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON GOMES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATINGA - OAB:12.090-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

515,82 (Quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 159/166. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 391,92 (Trezentos e noventa e um reais 

e noventa e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

123,90 (Cento e vinte e três reais e noventa centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 1367-50.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELO, CELSO FERNANDES 

PADOVANI, GLEYDSTON MACHADO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL 

RODRIGUES ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, VIVIANE CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:MT/14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78247 Nr: 2475-80.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALAPATA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APTRANS – ASSOCIAÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SALAPATA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME ajuizou a presente 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face de APTRANS – ASSOCIAÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA.

 A parte autora alega que contratou perante a REQUERIDA na data de 

22/06/2011, o seguro total para o veículo de sua propriedade, marca 

Sinitruk howo, modelo 6x4 380, ano 2010/2010, placas NPQ 0432, chassi 

nº. LZZ5CLSB7AN522674, porém afirma que a parte requerida não 

indenizou o sinistro.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 16/136.

A requerida foi citada por hora certa conforme documento de fls. 156.

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste 

colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora 

certa, enquanto não for constituído advogado.

Assim sendo, nomeio a defensoria pública para realizar a curadoria do 

requerido.

Os autos devem ser encaminhados à defensoria pública tão logo um 

membro da DPE volte a oficiar na comarca.

P. I. C.

 Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83043 Nr: 18-41.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL DE OLVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 211, homologo os cálculos apresentados.

Reitero a determinação anterior para ordenar que o INSS restabeleça o 

benefício de auxílio-doença n° 618.570.763-6 sem data de cessação no 

prazo de 10 dias sob pena de multa diária de R$ 300,00.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106117 Nr: 3609-74.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASSIANA CASTILHO DE ALENCAR CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 1. Considero encerrada a instrução processual.

2. Intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais na forma 

de memoriais escritos, de forma sucessiva, no prazo de 15 dias.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109263 Nr: 5033-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministerio Publico do Esdado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANO LIMA DE MACÊDO - 

OAB:221323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO formulado por 

HDI SEGUROS S/A, objetivando a restituição do veículo Fiat, modelo Strada 

Adventure, placa KAJ-7294, chassi 9BD27804C62509515, apreendido na 

ação penal nº 71916.

Acolho o parecer ministerial para deferir o pedido da parte requerente e 

determinar a restituição do veículo.

 Após a confecção do auto de restituição e a respectiva juntada neste 

feito, os autos devem ser arquivados.

P. I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114560 Nr: 7213-43.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE LEMOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAVEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - 

OAB:OAB/MS 9.350, TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - 

OAB:OAB/MS 10.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao juízo deprecante encaminhando cópia da certidão retro e 

solicitando informações para cumprimento da presente carta precatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115288 Nr: 7498-36.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PACONDE QUADRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo.

Na contestação não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por saneado.

Fixo como ponto controvertido decidir sobre acerca da concessão do 

benefício previdenciário.

 Designo o dia 20 de abril de 2018, às 14:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, 

as partes poderão chegar a um acordo.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se a parte autora pessoalmente e seu advogado por meio do DJE.

 Intime-se o INSS por remessa dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98287 Nr: 106-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Vistos.

O denunciado requer às fls. 278 a realização de nova audiência com a 

finalidade de confessar a prática da conjunção carnal e dar maiores 

detalhes sobre os fatos.

O Ministério Público manifesta-se contrario a designação de nova 

audiência para interrogatório do réu.

Verifica-se que o réu já foi interrogado na audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do artigo 400 do CPP.

Em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, as partes 

têm o direito de produzir provas, desde que o façam no momento 

apropriado. Pensar de forma diferente implica em infração aos princípios 

do contraditório e da paridade de armas, constituindo, assim, inversão 

tumultuária e desordem processual.

Assim, indefiro pedido da defesa, tendo em vista o Código de Processo 

Penal não dispõe acerca de novo interrogatório do réu após a juntada de 

perícia.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais.

Após, autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76137 Nr: 1614-94.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI TOMÉ, ASSIS 

FILIPPI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Impulsiono o feito a fim de intimar o embargado para se manifestar em 

relação ao pedido do autor, de ref: 75, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115705 Nr: 185-87.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA RODRIGUES ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61330 Nr: 3136-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 
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GROSSO - CRCMT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERLY VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente foi intimado a 

apresentar bens nos autos, porém se quedou inerte, desta forma os autos 

serão suspensos nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC combinado 

com o artigo 1.266 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39872 Nr: 890-95.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO LOPES DA SILVA - 

OAB:3772/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para informar os dados bancários correto para 

a expedição do Alvará de Liberação, tendo em vista que a petição juntada 

às fls. 203 informando os dados para a liberação estão inconsistentes, 

pois, consta o nome do Sr. Antonio Ferreira Neto, porém, o CPF informado 

nesta pertence a pessoa de Tamy Carolina Rodrigues Lopes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 6094 Nr: 3510-90.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, SERGIO CANAN - OAB:OAB/PR 7459

 Impulsiono o feito a fim de intimar o réu para se manifestar em relação à 

testemunha Donizete Gonçalves Barboza, não encontrado no endereço 

informado, conforme docs de fls. 242/244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35693 Nr: 386-26.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA SOARES DOS REIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar a 

advogada da parte autora para, juntar nos autos os dados bancários da 

requerente, tendo em vista a devolução do pagamento efetuado através 

do Alvará nº 371290-7/2017 por inconsistência nos dados bancários 

fornecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98612 Nr: 299-60.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDS, EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Nardini - OAB:8386 

RO

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36786 Nr: 1485-31.2011.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL, ALISON LUIS BUENO 

ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO, LIZIANE RIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para se manifestar em 

relação à CP de folhas 81/83, negativa, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30816 Nr: 1900-82.2009.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA SILVA, DALIRA KLEMS 

BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LAERCIO RIBEIRO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ BIANQUINI FERREIRA 

BARLETTE - OAB:3.602/RO, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar novamente a inventariante para 

comprovar o pagamento também do ITCD, conforme decisão de folha 187, 

cuja intimação ocorreu em 16/02/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34151 Nr: 2336-07.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

ONDACIR ANTONIO BOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206 

SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81119 Nr: 3564-41.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESEUX TRANSPORTE LTDA, ZENI ANTONIO 

LESEUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o valor do débito em execução nos autos não há que se 

falar em penhorar todos os veículos apontados na petição de fls. 93.

Manifeste a parte exequente quais veículos devem ser penhorados e 
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restringidos por meio do sistema RENAJUD no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81736 Nr: 3850-19.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - 

OAB:205761/SP, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Código 81736.

Vistos.

Tendo em vista que a petição de fls. 104/105 manifesta pela suspensão 

dos atos de praceamento enquanto que a decisão juntada aos autos 

determina o cancelamento da penhora, ordeno que seja oficiado ao juízo 

deprecante solicitando informações para o devido cumprimento do ato.

 Suspender o praceamento é completamente diferente de cancelar a 

penhora.

 Desta forma, considerando que o juízo deprecado realiza atos expedidos 

pelo juízo deprecante e tendo em vista a contradição apontada, oficie-se 

solicitando informações.

P. I. Cumpra-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 2 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 301-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU FAVATO, TV PONTAL OSTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Declaro preclusa a produção da prova testemunha por meio da carta 

precatória que não foi retirada na secretaria deste juízo ante a inércia da 

parte supostamente interessada.

Intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99276 Nr: 551-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PIZZA COMODORO LTDA, 

GILBERTO JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte exequente retro e DETERMINO a realização por 

edital do exequente Gilberto Joaquim da Silva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100011 Nr: 862-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE DA SILVA, Filiação: Joana da Rosa 

Conceição, data de nascimento: 30/11/1959, brasileiro(a), natural de 

Araruna-PB, solteiro(a), aposentado/encostado. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O réu foi denunciado como incurso no crime do art. 129, 

caput, do Código Penal, em virtude de no dia 30 de janeiro de 2017, por 

volta das 00h25min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da 

Paloma”, localizado na Avenida Prefeito Valdir Mazutti, bairro Nova 

Vacaria, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado ter 

ofendido a integridade corporal e a saúde da vítima Luciene Assis da 

Silva, causando-lhe os ferimentos demonstrados nas fotografias de fls. 

10/12, termo de representação de fl. 17, termo de declarações de fl. 18, 

termo de apreensão de fl. 20, bem como demais documentos incluso nos 

autos.

Despacho: Vistos.1- Recebo a denúncia oferecida contra JOSÉ DA 

SAILVA por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria. 2 - 

Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 

361, do Código de Processo Penal. 3 - Caso o réu não compareça nos 

autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, desde já, 

declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de seu prazo 

prescricional.4 - Seja dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa 

na distribuição.5 – Ciência ao Ministério Público.6 - Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 02 de fevereiro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116450 Nr: 505-40.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA MOURA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOC CELL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 

ME, ALAN JONATHAN DE SOUZA ALMEIDA, PAULO VINICIUS SOUZA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ADA MOURA BISPO, formulou pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica de TOC CELL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA ME.

Com fulcro no artigo 134, § 3º, do Código de Processo Civil suspenso a 

ação executiva.

 Assim, instaurado o presente incidente e estando presentes os seus 

mínimos requisitos procedimentais, passo apreciar o pedido de urgência.

No caso em testilha, este juízo está convencido da probabilidade do direito, 

pois o requerido está insolvente e supostamente está realizando suas 

atividades em nova pessoa jurídica.

Entretanto o perigo de dano não ficou demonstrado, uma vez que não há 

prova nos autos que os sócios estão dilapidando seus patrimônios, 

havendo mero receio da peticionante.

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Citem-se os requeridos relacionados na exordial nos endereços para se 
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manifestarem e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 dias.

Por se tratar o presente de incidente processual, não há falar-se em 

custas.

Apense-se aos autos de n. 953-18.2015.811.0046 (código 74523).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88337 Nr: 1613-75.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O-MT

 Vistos.

Vistos.

Autos à gestora judicial para fins de se manifestar em relação à 

tempestividade da contestação apresentada, tendo em vista o teor da ata 

lavrada na audiência de conciliação.

Após, autos conclusos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65755 Nr: 3933-06.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON OSENI TEIXEIRA SPOLADORE, 

CLAUDIOMIRO DA SILVA, JOELMA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA CARLA 

CALABUND - OAB:104.979 MG, EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O MT, Ercio Quaresma Firpe - OAB:56311/MG, GRACIELE 

CRISTINA ROMERO MUNHOZ - OAB:20748-O, HERALDO MENDES DE 

LIMA - OAB:162611/SP

 Vistos,

 Cumpra-se na íntegra o acórdão de fl. 1961.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64965 Nr: 3136-30.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE 

JULIO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE PAULA & DE PAULA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64543 Nr: 2709-33.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: INCOLUMIDADE PÚBLICA, O MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RONALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte denunciada, na pessoa de 

seu advogado, para que proceda a sua apresentação de alegações finais.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 2783-87.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR SOARES DE ALMEIDA, ODENIR 

CAMARGO, SIDINEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte denunciada, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as suas alegações finais.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66978 Nr: 664-22.2014.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDERSON OSENI TEIXEIRA SPOLADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67935 Nr: 1440-22.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOELMA PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA - 

OAB:220.369, ALEXANDRE TEGAN - OAB:230.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Às Providências.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93259 Nr: 2938-62.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ATANASIO BRASILEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MARQUES - 

OAB:358250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45.445/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

Requerida, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais finais, no valor de R$ 505,09, conforme cálculo retro 
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(Custas R$ 376,85 + Taxa R$ 128,24), devendo ser pagas em guias 

distintas e específicas), sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87580 Nr: 76-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O MUNICÍPIO DE JACIARA por seu procurador legalmente constituído e 

habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da 

EXECUTADA, ambos já devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.

Petição da exequente em ref. 21, requerendo a extinção do processo em 

face da quitação do débito fiscal (CDA anexa).

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Em face à petição de ref. 21 e de tudo que nos autos consta, julgo 

EXTINTA a presente Execução Fiscal movida pelo Município contra a 

EXECUTADA, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as respectivas baixas inclusive no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106421 Nr: 9314-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente procedimento executório 

sem a resolução do mérito, forte no contido no Art. 485, VI do NCPC, pois 

a exequente carece de interesse processual.Sem custas, face ao 

disposto no Ofício Circular 64/2017, da CGJ/MT; e sem fixação de 

honorários por ausência de pretensão resistida.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Às 

providências.Jaciara - MT, 25 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108431 Nr: 448-33.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TRIBUTINO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87442 Nr: 5832-45.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento feito pela exequente objetivando suspender o 

curso da ação executiva fiscal tendo por fundamento a adesão do 

executado ao parcelamento instituído pela lei 11.941/09.

É o necessário. Decido.

É certo que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito 

tributário, e, por consequência, acarreta também a suspensão do 

executivo fiscal, nos termos do Código Tributário Nacional, dispositivo in 

verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”.

Desta forma, suspendo o regular trâmite do executivo fiscal pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do Art. 921, inciso V e Art. 922, ambos do NCPC.

 Findo o prazo, o exequente deverá informar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao cumprimento da obrigação, devendo trazer documentos 

comprobatórios, inclusive no que tange ao prazo do parcelamento, sob 

pena de, não o fazendo, ser reconhecido tacitamente o adimplemento da 

obrigação, e a consequente extinção da execução (Art. 924, inciso II, do 

NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108711 Nr: 571-31.2018.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consta da certidão do Distribuidor que a parte requerente não recolheu as 

custas e taxas judiciais.

Assim, intime-se o autor para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, promovendo o recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 

290.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109004 Nr: 724-64.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CESÁRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, ENPA - 
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ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça.

Pois bem. De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios.

Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”;

O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos.

Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência.

Desta forma, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(Art. 219, NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem 

a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC.

Jaciara - MT, 1ºde fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103929 Nr: 8154-04.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NERI FÉLIX DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107406 Nr: 9868-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVJC, LVCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77303 Nr: 1216-27.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPRDA, EPRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de buscas pelo sistema INFOJUD, para a solicitação de 

informações acerca das últimas declarações de renda e de bens do 

executado.

Tendo o exequente comprovado o esgotamento de todos os meios 

possíveis de localização de bens da parte executada, verifico que o pleito 

merece deferimento. Neste sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO, 

EM FASE DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL, NA TENTATIVA DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL, QUANDO JÁ EXAURIDAS OUTRAS TENTATIVAS, 

RELATIVIZANDO A REGRA DO SIGILO FISCAL, CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJRS E DO STJ. CASO CONCRETO 

ONDE O CREDOR COMPROVA O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS 

POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, AUTORIZANDO A CONSULTA 

DAS INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RECEITA PELO JUÍZO 

SINGULAR, QUE DEVE, PREFERENCIALMENTE, REALIZÁ-LAS PELO 

SISTEMA INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058647660, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014)”.

Assim sendo, acolho o pedido ministerial de Ref:75.

 Com a juntada da declaração pleiteada, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 De outro norte, em relação ao saldo na conta vinculada ao FGTS, verifico 

que não existe valor depositado, conforme certidão de Ref:71.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104191 Nr: 8272-77.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHN, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Carrer Neves - 

OAB:328.705 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105432 Nr: 8837-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA CRISTINA DE MOURA - 

OAB:39.473/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109011 Nr: 726-34.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 451 de 716



TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR JOSÉ FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, SILVANA PACHECO 

LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

De proêmio, verifico a ausência de documento hábil a comprovar a renda 

do requerente, com a finalidade de averiguar se faz jus aos benefícios da 

justiça gratuita.

Desta forma, intime-se o requerente, via DJE, para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com a finaldiade de comprovar a 

hipossuficiência alegada, ou recolha às custas processuais devidas, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 02 de feveiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 970 Nr: 111-16.1996.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO STEVANELLI, NEIDE ANTONIA P. STEVANELLI, 

VILSON ANBROZI, CLEIDE DE CARMARGO ANBROZI, TETSUO OTSUKA, 

SAE NICHIDA OTSUKA, KYOHARU OTSUKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI MARIO LOTTICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de TETSUO OTSUKA e SAE NISHIDA OTSUKA, 

asseverando que figuraram como requeridos na presente ação movida 

por IRANI MARIO LOTICCI e DEISE LOTICCI, que fora julgada extinta, sem 

resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, segundo Sentença de fls. 392/393-verso.

Desta feita, após o trânsito em julgado, fora expedida certidão de débito 

para custas judiciárias no valor de R$ 279,90, tendo como devedores os 

ora peticionários.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Verifica-se dos autos que a ação foi extinta sem julgamento do mérito, nos 

moldes do art. 267, VI do CPC (interesse/adequação), condenando-se a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, segundo Sentença de fls. 392/393-verso.

Sem maiores delongas, é possível se extrair dos autos, que após o 

trânsito em julgado, houve inversão dos polos (ativo e passivo), 

procedimento realizado junto ao Cartório Distribuidor, uma vez que passou 

a tramitar na fase de cumprimento de Sentença (fls. 408/412).

Ademais, constata-se que após a Sentença de extinção da fase de 

cumprimento de Sentença (fls. 426/428), houve a expedição da Certidão 

de de Débito para Custas Judiciárias em nome de TETSUO OTSUKA 

(fls.440), de forma equivocada, ocasionando o peticionamento de fls. 

(442/444), pois, a condenação estipulada na Sentença de fls. 

392/393-verso, ainda na fase de conhecimento, os autores e 

consequentemente devedores seriam IRANI MARIO LOTICCI e DENISE 

LOTICCI.

Desta forma, expeça-se Ofício ao Departamento de Controle e 

Arrecadação para anulação e recolhimento da Certidão de Débito 

expedida às fls. 440, bem como, proceda a Serventia o encaminhamento 

dos autos a Central de Arrecadação desta Comarca para expedição da 

Certidão de Débito com a inscrição correta dos devedores.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 02 de Fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75812 Nr: 731-27.2016.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENILZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, CÉLIA RUIZ 

FERREIRA, NILTON SÉRGIO GONÇALVES, ELIS REGINA CAMILO 

GONÇALVES, LINDOLFO VIEIRA EVANGELISTA, CLESSI LANGNER 

FUSSIGER, LUIZ JOÃO DA SILVA, MIZAEL RODRIGUES BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário, ajuizada por 

JOENILZA DOS SANTOS e ANTONIO DOS SANTOS, em face de ESPÓLIO 

DE NAIR RUIZ FERREIRA (representado por Célia Ruiz Ferreira), todos 

devidamente qualificados nos autos.O requerido Espólio Nair Ruiz Ferreira, 

foi citada através de Carta Precatória, na pessoa de sua inventariante 

Célia Ruiz Ferreira(ref. 44)e não apresentou contestação (certidão de 

ref.52). Os requeridos NILTON SÉRGIO GONÇALVES e ELIS REGINA 

CAMILO GONÇALVES e os confinantes Clessi Langner Fussiger, Luiz 

João da Silva, Mizael Rodrigues Bispo e Lindolfo Vieira Evangelista, foram 

citados pessoalmente (ref. 17)e não apresentaram contestação (certidão 

de ref.30), razão pela qual, decreto-lhes a revelia.Os requeridos 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, foram 

citados através de edital (ref. 47), deixando de apresentar contestação 

(certidão de ref. 53). A Defensoria Pública, como curadora especial, 

apresentou contestação por negativa geral e requereu a improcedência 

dos pedidos(ref. 66).As Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal 

intimadas a manifestarem-se nos autos,declararam desinteresse na lide 

(ref. 21, 22 e 20)respectivamente. DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/03/2018, às 13h30min.Defiro a produção de 

prova testemunhal, acaso requerida pelos autores, devendo ser intimadas 

para audiência.Intimem-se os autores, pessoalmente, para que 

compareçam na audiência designada.Deixo de intimar os representantes 

dos requeridos uma vez que são revéis.Ciência à DPE e ao 

MPE.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Jaciara-MT, 16 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102046 Nr: 7059-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BBM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, Fabrício Rocha - 

OAB:206.338 - SP, RICARDO DE ABREU BIANCHI - OAB:345150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octávio Lopes Santos 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196.524 - SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108957 Nr: 696-96.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE MATHEUS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

De proêmio, verifico a ausência de documento hábil a comprovar a renda 

do requerente, com a finalidade de averiguar se faz jus aos benefícios da 

justiça gratuita.

Desta forma, intime-se o requerente, via DJE, para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade de comprovar a 

hipossuficiência alegada, ou recolha às custas processuais devidas, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46569 Nr: 1597-11.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Processo nº. 1597-11.2011.811.0010

Código n° 46569

Exequente: Maria Abadia Mariano

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 141.

Expeça-se o competente alvará judicial de levantamento dos honorários 

sucumbenciais, conforme requerido à fl. 141.

Após, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao crédito complementar alegado pelo exequente às 

fls. 135/140.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 26 de Janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48791 Nr: 471-86.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 471-86.2012.811.0010

Código n°48791

Exequente: Neri Stefanello

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença Complementar proposto por Neri 

Stefanello, em face do requerido Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, com vistas à satisfação dos créditos complementares no valor de 

R$ 7.274,81 (sete mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e um 

centavos).

Apresentou cálculos à fl. 144.

O requerido se manifestou à fl. 152, concordando com os cálculos 

apresentados pela autora, bem como requereu a expedição do 

RPV/precatório.

É o relato.

Decido.

Ante a concordância expressa da parte requerida (fl. 152) quanto aos 

cálculos complementares apresentados pelo exequente (fl. 144), 

HOMOLOGO seus termos para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais.

Desta feita, defiro o pedido de fl. 152.

Expeça-se a guia requisitando o pagamento devido por meio de Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), conforme requerido à fl. 152.

 Com disponibilização do crédito pelo requerido, expeça-se o competente 

alvará judicial de levantamento de valores.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, até o 

pagamento dos créditos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 29 de Janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22125 Nr: 935-86.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGPORT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Processo nº. 935-86.2007.811.0010

Código n°: 22125

Exequente: Posto Bom Fim LTDA

Executado: Engport Engenharia e Construções LTDA

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 142.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para realização de audiência 

conciliatória.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 29 de Janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27100 Nr: 623-42.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH ANGÉLICA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Processo nº. 623-42.2009.811.0010

Código n°. 27100

Exequente: Edith Angelica Rodrigues

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 129.

Expeça-se ofício ao TRF1 para que informe quanto ao depósito dos 

honorários sucumbenciais, conforme RPV de fl. 127.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 30 de Janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90195 Nr: 1472-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BULAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, embora o requerido fora devidamente citado, 
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conforme juntada de mandado de citação e certidão de ref. 11 para no 

prazo de 03 (três) dias pagar o valor integral da dívida, ou querendo opor 

embargos, esse não se manifestou nos autos. Assim, faço expedir 

intimação ao advogado do requerente para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89975 Nr: 1357-12.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALBINO GOETZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, embora o requerido fora devidamente citado, 

conforme juntada de mandado de citação e certidão de ref. 18 para no 

prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor integral da dívida, ou querendo 

opor embargos, esse não se manifestou nos autos. Assim, faço expedir 

intimação ao advogado do requerente via DJE, para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62073 Nr: 136-62.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI DE OLIVEIRA SANTANA ME, 

RONICLEI DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do exequente, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada do 

mandado e certidão de ref. 58 e requerer o que de direito em cumprimento 

ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58547 Nr: 2466-66.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2466-66.2014.811.0010

Código 58547

Exequente: Maria de Lourdes Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos moldes do artigo 535 do Novo Código de 

Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 29 de Janeiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25641 Nr: 2077-91.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA, EDNA 

FERREIRA DOS SANTOS, EDIVALDO FERREIRA DE MORAES, AMILTON 

FERREIRA DOS SANTOS, Eduardo Ferreira dos Santos, ESPÓLIO DE 

AURORA FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2077-91.2008.811.0010

Código. 25641

VISTOS ETC,

Diante da necessidade de perícia médica INDIRETA, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC).

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

 Certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Jaciara–MT, 30 de janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79133 Nr: 1853-75.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA BRAGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a requerida fora devidamente citada, conforme 

juntada de mandado de citação de ref. 42, para no prazo de 03 (três) dias 

pagar o valor integral da dívida, ou querendo, opor embargos à execução, 

contudo não se manifestou nos autos. Assim, faço expedir intimação do 

advogado do requerente via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 40 e 42 e 

requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75370 Nr: 597-97.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO GL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

requerente via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca 

da juntada do mandado de citação e certidão de ref. 39 e requerer o que 

de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68402 Nr: 11330-59.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZEU DUTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço a intimação do advogado do autor para juntar 

nos autos a petição inicial com fim de expedir o edital de citação como 

requerido. Certifico mais que a petição inicial que esta nos autos não está 

abrindo. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103688 Nr: 8015-52.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ROBERTO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 23 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da parte autora 

para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47155 Nr: 2265-79.2011.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MARIA PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2265-79.2011.811.0010

Código n°. 47155

Requerente: Celia Maria Pereira Nunes

VISTOS ETC,

Celia Maria Pereira Nunes, qualificada nos autos, ingressou com o 

presente pedido de Alvará Judicial pretendendo o levantamento de valor 

depositado em Conta Poupança junto ao Banco Caixa Econômica Federal, 

em nome da “de cujus” Ruth Pereira Nunes.

Decisão às fls. 65/66, deferindo a expedição do alvará de levantamento 

(fl. 69).

Foi oficiado o gerente da CEF de Jaciara/MT (fl. 83), e, posteriormente, o 

gerente da CEF da cidade de Meier/RJ (fl. 101), afim de esclarecimento da 

não liberação do alvará de fl.69. Adveio a resposta dos respectivos 

ofícios informando que a conta da “de cujus” foi encerrada em 26.02.1999 

e não continha saldo para reversão (fls. 97 e 102).

Intimada, a autora manifestou pela expedição de ofício à CEF para 

comprovação do encerramento da conta e o fornecimento de extratos (fl. 

104/107).

Cota ministerial à fl. 107-vº.

É o relato

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a presente ação perdeu seu objeto 

ante a controvérsia nos autos quanto ao encerramento da conta da “de 

cujus” e a destinação de eventual saldo existente, devendo, portanto, ter 

seu regulamento em ação autônoma.

Diante disso, considerando que o alvará judicial é procedimento atinente à 

jurisdição voluntária, destinado ao levantamento de quantias sobre as 

quais não pende qualquer controvérsia, não sendo a presente causa, 

assim, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

 (...)”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de Janeiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000396-54.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância tácita da parte autora que se limitou a requerer o 

levantamento dos valores (ID 11283953), opino pela extinção da presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 22 de janeiro de 2018. 

ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MAXIMA ORTEGA (REQUERIDO)

ELISA GOMES LEITE RODRIGUES (REQUERIDO)

UNIAO FLORESTAL LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)
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Processo n. 1001049-56.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que a requerida cumpriu a obrigação pleiteada na inicial, 

conforme informado pela autora no ID 11307965, opino pela extinção do 

feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, "a", do 

Código de Processo Civil. Jaciara, 24 de janeiro de 2018. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB: MT0009056A-A 

Endereço: desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr 

(.ª) , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/04/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 

08:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Maria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/04/2018 Hora: 

09:15 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/04/2018 Hora: 

09:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. MAria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SHERLIANE GRACIELA DOS SANTOS RIBEIRO COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: 

MT0014576A Endereço: desconhecido e do Promovido através de seu i. 

patrono (a) Dr (.ª) , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 
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19/04/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. MAria Célia de Brito 

Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSALIA DA SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/03/2018 Hora: 

09:15 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. MAria Célia de BRito Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA GARCIA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT0021521A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/04/2018 Hora: 

10:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. MAria Célia de brito Capato Gestora JudiciáriaSubstituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/04/2018 Hora: 

10:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Maria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária-Substitua

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA (REQUERIDO)

CLEIDSON VIEIRA DE MORAES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/04/2018 Hora: 

09:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Maria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração, ID n.º 

11605390, foi interposto no prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora 

para querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se. É o que me cumpre.
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Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92586 Nr: 2947-97.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV, AJBdO, MABdS, MJOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clicia Helena Rezende Franco 

do Amaral - OAB:288.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911

 Intimar a parte autora acerca da Juntada de Mandado de Intimação e 

Certidão de ref: 53, para se manifestar apresentando endereço correto e 

atual da requerida Maria Aparecida Botelho dos Santos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99695 Nr: 6515-24.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica Estefani de Almeida - 

OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Ozana baptista Gusmão - OAB:3127-A

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para recebere intimação: Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O, 

para se manifestar acerca da Juntada de Constestação de ref: 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56573 Nr: 2773-64.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que compareceu a esta secretaria o Sr. Caludeir 

Barbosa Soares, em cumprimento a decisão de fls. 116, informou que o 

falecido não deixou bens, o qual só tinha uma moto Motocicleta honda CG 

150 FAN Esi Ano:2011/2012, placa OAX-3758, a qual foi apreendida no 

Ciretran. Conforme ciente.

Caludeir Barbosa Soares

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103794 Nr: 8640-62.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIA, DYTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL proposta por 

JOSÉ ILTON ALVES e DHILMA YOSHIE TOSHMITSU ALVES, na qual as 

partes avençaram sobre o divórcio e a partilha de bens, bem como sobre 

a guarda, visitas e alimentos da menor Nathalia Hikary Alves.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo celebrado.

 Assim, considerando a regularidade do acordo apresentado e que com a 

edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, que 

alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição da República, 

tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal da separação 

de fato do casal, para a decretação do divórcio, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a composição entabulada entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio de JOSÉ ILTON 

ALVES e DHILMA YOSHIE TOSHMITSU ALVES, ambos já qualificados.

Por consequência, extingo o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

 A conjugê virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: DHILMA 

YOSHIE TOSHMITSU.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se 

fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios competentes, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.

Às providências.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97513 Nr: 5404-05.2017.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osni Della Giustina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadilson Gonçalves Aued, Nadir Aued, 

Marinalva Gonçalves Aued, Eduardo Gomes Azoia, Paschoal Rodolfo 

Delatorre, Osamu Yabuta, Hiroshi Yabuta, Silvana Margareth da Silva 

Aued, Josefa Quirino dos Santos, João Marmol, JB Agro Mercantil Ltda, 

Norimoto Yabuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Vieira Nóia Junior - 

OAB:18529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc.

Recebo a emenda à inicial de fls. 102/105.

Citem-se os requeridos, que são os detentores dos títulos, para, 

querendo, responderem a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Proceda-se com a citação de todos os confinantes, conforme endereço 

apresentado na exordial.

Citem-se por edital os interessados ausentes, incertos e desconhecidos, 

com prazo de 30 (trinta) dias.

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, 

o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e 

documentos que a instruem.

Após, dê-se vista ao representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38062 Nr: 2097-87.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Pivatelli Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 
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necessária quanto a juntada de fl.131/133, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66140 Nr: 3141-05.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidio Bergo, Aroldo Isidoro Bergo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupal Agroindustrial S.A., Incentivo 

Multisetorial I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino - OAB:174894-SP, 

Thiago Vinicius Capella Giannattasio - OAB:313000-SP

 Código nº 66140

Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo requerido, em face 

da sentença que julgou procedente o pedido autoral, alegando em suma 

que houve contradição no julgamento, eis que reconhecida a fraude 

praticada por Grupal Agronindustrial, porém condenou também a 

requerida, ora embargante.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 1.022, do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Analisando o dispositivo acima verifico que não restou caracterizada 

qualquer contradição na sentença, devendo ser mantido na integra o 

julgamento, pois a matéria foi amplamente examinada e esgotada em 

sintonia com as teses apresentadas e as provas constantes dos autos, 

respeitando direitos Constitucionais e cristalinamente fundamentada com 

as normas legais aplicáveis.

Foram, portanto, respeitado o contraditório e a ampla defesa, bem como os 

meios e recursos a ela inerentes, não havendo nenhuma obscuridade, 

omissão ou contradição na sentença a ser sanada, vez que os termos e 

pedidos da ação fora enfrentada exaustivamente por este juízo, sendo 

que o inconformismo do requerido, quanto a alega contradição deverá ser 

atacado por meio de recurso cabível.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os embargos de declaração e 

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença na sua integralidade.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65608 Nr: 2745-28.2014.811.0018

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cordeiro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clotildes Fagundes Duarte - 

OAB:5251 MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294 B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.Defiro a petição da parte requerente (ref.48), no tocante a 

intimação do advogado indicado, bem como a conversão da busca e 

apreensão em execução. (...) Ante todo o exposto, determino:a) a parte 

requerente deverá emendar a petição inicial, juntando memória de cálculo 

atualizada, indicando com precisão o valor da causa (atualizado), a 

modalidade da execução, bem como juntando o título exequendo original, 

no prazo legal, sob pena de extinção;b) retifique-se o cadastramento dos 

autos, que passará a tramitar como execução de título executivo 

extrajudicial.C) Após, intime-se o executado para pagar, no prazo de 03 

(três) dias. Caso não haja o pagamento no prazo legal, deverá o oficial de 

justiça cumprir o que determina o art. 829 e seus parágrafosd) não 

havendo o pagamento, venham os autos conclusos para decisão acerca 

da restrição via BacenJud.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66588 Nr: 3425-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Henrique Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Yoshio Maeda - 

OAB:62644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 66588

D E C I S Ã O

Considerando que a parte requerida foi citada via edital, deixando 

transcorrer o prazo para resposta “in albis” (f. 31), CONSIDERO-O REVEL, 

nos termos do art. 344 do NCPC.

Ademais, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar como curador especial da parte requerida, razão 

porque, INTIME-SE para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias, ex 

vi do art. 335 do NCPC.

Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a autora para querendo, impugná-la 

no prazo legal.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68523 Nr: 581-56.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Cassiano Ossani-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fidis S/A, Valdemar Quinellato Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168.016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:253.137

 Código n. 68523

DESPACHO

Compulsando os autos verifico que até a presente data não houve a 

regular citação do segundo requerido VALDEMAR QUINELLATO FILHO.

 Assim, intime-se o autor para apresentar endereço atualizado do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Aportando as informações, cite-se o requerido dos termos desta ação 

para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 do CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se e havendo apresentação de 

contestação intime-se o autor para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77251 Nr: 807-27.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Cardozo Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumasa Agricola e Comercial Ltda, AGCO DO 

BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Alves Lelis Neto - 

OAB:29684 RS, Michele Caroline Brustolin - OAB:19.378-A/MT, 
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Patrícia Altieri Menezes - OAB:62522 RS, PATRICIA QUESSADA 

MILAN - OAB:7131

 (...)Não havendo outras preliminares ou questões prévias a serem 

enfrentadas passo, portanto, a sanear o processo resolvendo as 

questões processuais pendentes. Fixo as questões de fatos, ou pontos 

controvertidos, que deverão ser objeto de prova:a) Existência de vício no 

trator?b) Os danos oriundos da inatividade do trator?c) Os motivos da não 

autorização da substituição do motor do trator?Admito como meios de 

provas aptos a comprovarem as alegações das partes a prova 

testemunhal, depoimento pessoal e a prova documental, inclusive com a 

requisição de documentos, caso a parte demonstre a necessidade e 

pertinência, em audiência. DESIGNO a de audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03.04.2.018 às 14h30min.Fixo o prazo comum de 5 

(cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas, a contar da 

intimação da presente decisão, sob a pena de preclusão.As testemunhas 

deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem 

ofereça meios para diligência de intimação de testemunha, será 

considerado pelo Juízo como desistência da oitiva requerida. Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42688 Nr: 3116-94.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Brandalise

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. Cassiano Embalagem - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64295 Nr: 1634-09.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oeste Comercio de Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Goydo Implementos Rodoviarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdriangelo Samuel Fonseca - 

OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a juntada de 

correspondência devolvida , com informação de "não procurado" (fl.98), 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66169 Nr: 3158-41.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Josefina da Silva Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A matéria de expurgos inflacionários, em ação do IDEC, é analisada 

corriqueiramente pelos tribunais pátrios, estando consolidada a 

jurisprudência.

De proêmio, verifico que a parte requerente não se valeu da prévia 

liquidação da sentença coletiva, necessária para se fixar o eventual 

montante a ser recebido pelo beneficiário. Tanto é verdade, que há tópico 

específico da exordial, se afirma ser desnecessária a liquidação pois os 

valores poderiam ser apurados em “simples cálculos aritiméticos” (f. 11).

Todavia, a jurisprudência já asseverou, em reiteradas oportunidades, que 

“... São notoriamente complexos os cálculos necessários à apuração dos 

valores devidos ao autor em razão dos expurgos inflacionários incidentes 

sobre quantias depositadas em sua conta-poupança. 2) Nítida é a 

necessidade do procedimento de liquidação da sentença coletiva que 

reconheceu o direito à correção, com a elaboração de cálculos através de 

perícia judicial”. (TJMG; AI 1.0431.14.005316-3/001; Rel. Des. José Arthur 

Filho; Julg. 12/04/2016; DJEMG 13/05/2016).

A sentença coletiva julgada procedente condenará o requerido de forma 

genérica, sem especificar o valor a ser pago aos potencialmente lesados. 

É essa a exegese do artigo 21 da Lei nº. 7.347/85. Desse modo, a 

sentença coletiva declarará a lesão ao direito individual, mas não 

individualizará os sujeitos lesados, nem os valores a serem ressarcidos, 

sendo necessária sua liquidação.

 Com isso, a execução do título judicial coletivo exige-se, através da 

liquidação, a individualização do beneficiário e o quantum devido.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte requerente emende 

a petição inicial, incluindo pedido de liquidação de sentença, sob pena de 

extinção. Prazo: 15 dias.

Defiro o parcelamento das custas, que deverá ser comprovado 

mensalmente.

Paga a primeira parcela das custas, e aditada a exordial, cite-se a parte 

requerida para os termos do processo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68895 Nr: 727-97.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A (OI), Brasil Telecom Celular S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 68895

DESPACHO

Em atenção ao artigo 10 do CPC, INTIME-SE a parte requerida para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto as petições de fls. 

412/421.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68973 Nr: 760-87.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helida Hormung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Código n. 68973

DESPACHO

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto a petição do requerido de fls. 33/45.

No mesmo prazo, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69749 Nr: 1164-41.2015.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildalva Pereira da Silva, Alzira Celestina dos Santos da 

Silva, Gilberto Pereira da Silva, Gilvete Pereira de Jesus, Gildo Pereira da 

Silva, Gilda Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 69749

DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Não sendo o caso de apresentar contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72151 Nr: 2316-27.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Medeiros, Rozeli Ventura Medeiros, 

Luimar Medeiros, Iris Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VENTURA 

MEDEIROS - OAB:22953

 (...)Não havendo outras preliminares ou questões prévias a serem 

enfrentadas passo, portanto, a sanear o processo resolvendo as 

questões processuais pendentes. Fixo as questões de fatos, ou pontos 

controvertidos, que deverão ser objeto de prova:a)Existência de 

promessa de compra e venda entre as partes;b)O pagamento integral do 

valor acordado para a compra e venda do imóvel;c)Existência de “recusa” 

do vendedor em outorgar tal escritura, a motivar o pedido judicial;d)Motivo 

da escritura transmitir uma área de 2.250 ha e na matrícula constar 

apenas 1.390 há;Admito como meios de provas aptos a comprovarem as 

alegações das partes a prova testemunhal, depoimento pessoal e a prova 

documental, inclusive com a requisição de documentos, caso a parte 

demonstre a necessidade e pertinência, em audiência. DESIGNO a de 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03.04.2.018 às 

16h00min.Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação 

de rol de testemunhas, a contar da intimação da presente decisão, sob a 

pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de três para 

cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do NCPC). Nos demais 

casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligência de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Caso seja arrolada testemunha residente 

em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na 

sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória 

e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado).CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77445 Nr: 891-28.2016.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Jorge Chaquime Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido inicial, para 

determinar a retificação do registro de óbito de JORGE PEREIRA FLORES, 

para consta em seu assento que ele possuía filhos menores, no caso o 

autor.Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça.Com, o 

trânsito em julgado expeça-se mandado para o 2º Cartório de Registro Civil 

de Ponta Porã-MS para que proceda a retificação apontada e encaminhe a 

este juízo uma via da certidão de atualizada.Após, nada sendo requerido 

pelas partes, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35337 Nr: 2888-90.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87329 Nr: 410-31.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose de Lima Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a certidão 

do sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101343 Nr: 7432-43.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranieri Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Mendes de Oliveira 

Mil Homens - OAB:15548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72268 Nr: 2349-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMF, DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - OAB:19378A, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Deyvid Neves Delbom - OAB:23.070, TONI FERNANDES 

SANCHES - OAB:19529/O

 Intimação dos Patronos das Partes da designação de audiencia na 
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Comarca de Tangara da Serrra para o dia 08.02.18, às 13h40

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78189 Nr: 1165-89.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceres Agronegócio de Insumos Agrícola 

Ltda-EPP, Rayf Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86617 Nr: 3-25.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mandala Agropecuária e Construções Ltda, 

Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a certidão 

do Sr. Oficial de Justça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39154 Nr: 3175-19.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gema Dalpiaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Peniani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Gabriela Vieira Adami - 

OAB:14043

 Certifico e dou fé, que em razão da informação que a Carta Precatória foi 

devolvida na sua integralidade, não ficando cópias na comarca de Sinop, 

realizei buscas e localizei a parte final do Auto de Avaliação, assim como 

o despacho que determinou o cumprimento da Carta Precatória naquela 

comarca, e o inclui neste feito. Certifico ainda, que procedi a renumeração 

a partir da fl.121 a 152. Desse modo, promovo vistas a parte exequente, 

para dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

conforme despacho de fl.140.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-91.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA AGUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010181-91.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: ALEX DA SILVA AGUERO REQUERIDO: MARISA LOJAS 

S.A. DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento 

de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. 4. Altere-se o registro dos autos para cumprimento de 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020019-29.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO JOAO JASKULSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS ELCA LTDA - ME (REQUERIDO)

MADEIREIRA PARANORTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

 

Audiência conciliação designada para 20/03/2018 08:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010351-34.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

E J WAGNER-MADEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA ALESSANDRA LOPES (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 20/03/2018 09:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-06.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN DENIZ FERREIRA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 28/02/2018 13:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010247-42.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERMINO PIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CRUZ OAB - MT17914/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010247-42.2015.8.11.0018 EXEQUENTE: GERMINO PIERI EXECUTADO: 

EDNA GOMES DA SILVA DESPACHO Diante da petição inserida no ID 

8950291, INTIME-SE o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o valor atualizado do débito. Após, imediatamente concluso para 

analise do pedido de penhora online. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-19.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010158-19.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: VIVO 

S.A. DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento 

de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. 4. Altere-se o registro dos autos para cumprimento de 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-73.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI TEREZINHA BURILE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

8010038-73.2015.8.11.0018 REQUERENTE: IVANI TEREZINHA BURILE DA 

SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. SENTENÇA 

Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se 

aos autos alvará judicia expedidos em favor da patrona da autora (ID: 

8947253) que foram devidamente pagos a parte autora, bem como petição 

informando a concordância com o valor depositada pela executada 

requerendo a extinção do feito. No ID: 8947258 consta petição da 

executada e guia de deposito do valor remanescente. É o breve relatório. 

Decido. Considerando a informação de que a parte reclamada quitou o 

débito pretendido neste feito, com concordância da parte exequente, a 

extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo a 

baixa de eventuais restrições judiciais. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados nos autos, devendo ser observado 

a conta bancária indicada pela exequente. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-22.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN VENANCIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000015-22.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: GEOVAN VENANCIO ROCHA REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que seu 

nome foi incluído pela parte ré nos cadastros de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$ 34.460,80. Trata-se de dívida oriunda de empréstimo 

consignado que celebrou com o banco promovido, cujos descontos 

ocorriam em sua folha de pagamento; contudo, nos últimos meses os 

descontos não ocorreram, sob a alegação de perda de margem 

consignável, razão pela qual o banco efetivou a restrição, que o 

promovente considera indevida. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência 

parcial da demanda. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 

ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Verifica-se que as 

parcelas dos dois contratos de empréstimo (uma de R$ 105,75, e outra de 

R$ 430,76, sendo este o objeto da demanda) que o promovente detinha 

com o banco réu foram descontadas normalmente até dezembro/2016, 

quando, a partir de janeiro/2017 foram lançados em sua folha vários 

descontos de empréstimo consignado ou cartão de crédito com relação ao 

Banco BMG. Muito embora esses descontos em favor do Banco BMG 

tenham comprometido a margem consignável da folha do autor, o que 

impediu o desconto da parcela de R$ 430,76 (a que terminou por gerar a 

restrição), verifico que a cédula de crédito bancário emitida pelo banco 

requerido lhe dá a autorização de, caso haja perda de margem por 

qualquer motivo que seja, readequar o valor, os juros e quantidade de 

parcelas para readaptar-se à margem disponível, conforme item 6.1 e 6.2 

das condições gerais. Assim, mesmo que o promovente esteve ciente de 

que o desconto não ocorreu, cabia ao banco readequar o desconto da 

parcela. E se mesmo assim não foi possível efetuar os descontos, tem-se 

ainda, o item 7 das condições gerais da CCB, que prevê que o autor 

deverá efetuar o pagamento da parcela nas formas ali previstas, cabendo 

ao banco notificar o autor para tanto e disponibilizar a ele a forma como o 

pagamento ocorrerá. Porém, observo que não houve essa devida 

comunicação, tampouco a disponibilização da forma de pagamento, ou o 

aviso de que forma ocorreria (por exemplo, o desconto em conta bancária, 

em determinado dia). Portanto, antes de proceder à restrição do nome do 

autor, deveria o banco requerido cercar-se de tais providências, conforme 

previsto no instrumento, o que não cuidou de fazê-lo. Lembrando que 

neste caso, a inadimplência não se deu de forma intencional (ressalte-se 

que o não-pagamento de uma dívida normalmente é sempre intencional, 

incluindo o fato da pessoa não pagar uma obrigação por não ter dinheiro, 

o que não deixa de ser intencional); pois o órgão pagador (o empregador 

do autor) é quem não lançou a parcela para não ultrapassar a margem 

permitida para descontos em folha. Mesmo que a perda da margem tenha 

sido causada por posteriores empréstimos contratados pelo autor, os 

itens 6.1 e 6.2 da CCB permitem a readequação por qualquer motivo que 

fosse, o que inclui, a meu ver, nova contratação de empréstimo, posto que 

ressalva nenhuma há nesse sentido. Havendo ainda, a possibilidade 

prevista no item 7. E apesar de haver entendimento jurisprudencial no 

sentido de que o mutuário tem conhecimento das parcelas e portanto, 

deve procurar a instituição financeira para efetivar o desconto de outra 

forma quando por algum motivo não ocorre em folha, releva considerar 

que haviam opções já previstas no contrato em caso de redução ou perda 

da margem consignável, e a cargo do banco. Em conclusão, não houve 

inadimplência pura e simplesmente, e que autorizasse a restrição no nome 

da parte autora; apenas não ocorreu o desconto das parcelas por falta de 

margem, comprometida posteriormente, mas havia a possibilidade de 

readequação ou a previsão de outras formas de pagamento, justamente 

para evitar situações como esta. Somente após esgotadas todas as 

formas de pagamento alternativas previstas e à disposição, e sem que o 

mutuário não efetuasse o pagamento das parcelas é que autoriza a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que não se 

verificou no caso em tela. Essas premissas forçam reconhecer a 

procedência do pedido de declaração de inexistência de débitos. Deveras, 

restou comprovado que houve falha na prestação do serviço, nos termos 

do art. 14 do CDC, havendo inequívoca obrigação de indenizar pelos 

danos causados a quem foi prejudicado pelo serviço defeituoso. Daí que, 

como a relação entre bancos e seus clientes é de natureza consumerista, 

incide neste caso as regras do CDC, pelo que a responsabilidade pelos 

danos causados por defeito na prestação do serviço é objetiva (art. 14). 

Então, quanto ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que a 

inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito 

foi precipitada por não respeitar as condições e termos ajustados na 

cédula bancária, não tendo ocorrido no presente caso, inadimplência 

propriamente dita. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o 

simples fato de ter incluído indevidamente o nome do consumidor no 
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cadastro dos maus pagadores é suficiente para a configuração do dano 

moral. Além disso, a jurisprudência pátria também é predominante no 

sentido de que o dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do 

prejuízo, bastando a comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição 

indevida do nome de alguém nos cadastros de proteção ao crédito. 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE 

RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 

N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a 

matéria em exame foi suficientemente enfrentada pelo Colegiado de 

origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, 

embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, pois reconheceu 

sua responsabilidade pela inscrição indevida. A revisão do julgado 

recorrido exigiria o revolvimento das circunstâncias de fato pertinentes ao 

caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação da 

Súmula n. 7 desta Corte. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão indevida do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg 

no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 

14/12/2015) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Além disso, na fixação do 

quantum indenizatório, deve-se levar em consideração também a conduta 

do autor, que, ao pactuar novos empréstimos que reduziram a margem 

consignável de sua folha de pagamento, indiretamente contribuiu para que 

a parcela não fosse lançada. Porém, é de se considerar que cabia ao 

banco readequar a parcela para ser descontada, ou providenciar outra 

forma de pagamento, deveres contratuais os quais se obrigou no pacto 

com o promovente. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que entendo 

justo e equânime ao caso, além de atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

do débito de R$ 34.460,80 imputados à Reclamante pelo Reclamado, e que 

gerou a restrição; determinando ainda, a exclusão imediata e definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. E o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. FABRICIO SAVIO DA 

VEIGA CARLOTA - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020022-81.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA BARBOSA MACEDO (REQUERIDO)

JOAO ESTEVO SIMOES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8020022-81.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: JOAO ESTEVO SIMOES, JULIETA BARBOSA MACEDO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se no evento 

n. 13862788, que o promovente foi intimado a fornecer o atual endereço 

da parte promovida, não encontrada para citação, mantendo-se inerte, 

conforme certidão no evento n. 14061563. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. FABRICIO SAVIO DA VEIGA 

CARLOTA - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-89.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010067-89.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do 

valor da condenação, que já fora levantado pelo promovente por meio de 

alvará, DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010010-37.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 8010010-37.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: G. CONRADI DOS SANTOS - ME EXECUTADO: FABIO DA 

SILVA CAMPOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A presente demanda se trata 

de execução de título extrajudicial. Sendo assim, embora tenha ocorrido 

audiência de conciliação nos termos do art. 53 da Lei 9.099/95 e a parte 

executada não tenha comparecido, não há que se falar em revelia. Consta 

nos autos, penhora de bem móvel (motosserra). Diante do exposto, 

determino seja a parte exequente INTIMADA para que, no prazo de 15 
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(quinze) dias, informe se optará pela adjudicação do bem penhorado (art. 

53, §2º, parte final), ou requeira o que entender pertinente. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos para ulteriores 

deliberações. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT para apreciação e homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

DECISÃO HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as determinações 

do juiz leigo. Às providências. FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA - 

Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-70.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000070-70.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: MARIA IVONE PEREIRA GUIMARAES REQUERIDO: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

em que a parte autora sustenta que a promovida lançou seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida protestada no valor de R$ 

297,00, que alega desconhecer. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que demanda 

improcede. A parte ré trouxe aos autos, junto com a defesa, documentos 

que comprovam a origem da dívida, oriunda da prestação de serviços 

hospitalares da qual a promovente fez uso para realizar uma cirurgia, 

especialmente o contrato de prestação de serviços em seu nome, conta 

hospitalar contendo detalhadamente todos os gastos efetuados e a forma 

de pagamento, englobando, além de cheques usados para o pagamento, o 

boleto no valor de R$ 297,00, protestado por falta de pagamento; além da 

nota fiscal do referido valor e mensagem de e-mail encaminhando o boleto 

e nota para a parte autora. Embora tenha impugnado a defesa e 

respectivos documentos, a promovente por outro lado não demonstrou 

que tenha questionado a dívida constante no boleto, ou qualquer motivo a 

tanto; do que se presume que anuiu com o recebimento do título, mas 

deixou de pagá-lo, razão pela qual a parte requerida exerceu regularmente 

seu direito em protestá-lo, e lançar o nome da autora no cadastro de 

inadimplentes. Diante da situação exposta, não assiste razão à 

promovente ao afirmar não ter débitos algum com a ré, ou mesmo que são 

indevidos, já que os documentos e os fatos demonstram o justamente o 

contrário. Dessa forma, não há como considerar que a restrição levada a 

cabo pela promovida foi indevida, não havendo que se falar em 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução do mérito, conforme 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. Fabricio Savio da Veiga Carlota - Juiz de Direito 

-

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-90.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARLOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ALECIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000101-90.2017.8.11.0018 REQUERENTE: ADEMIR CARLOS ANDRADE 

REQUERIDO: PAULO ROBERTO ALECIO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de “Ação de 

Adjudicação Compulsória C/C Danos Morais C/C Pedido de Tutela 

Antecipada” em que o promovente pretende adjudicar um imóvel 

denominado “Chácara Recreio”, com área de 1.260,00 m², atribuindo a 

causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que atrairia a 

competência do juizado especial cível. Contudo, ao compulsar o feito 

verifico que demanda é incompatível com a sistemática do JEC. Explico. A 

ação de adjudicação compulsória consiste na demanda pela qual a parte 

postulante que pretende o registro de bem imóvel, transmitindo-o, “em 

regra” à sua propriedade, busca junto ao judiciário sua realização, visto 

não ter a parte competente realizado tal ato de maneira extrajudicial. 

Veja-se que quando qualquer das partes contratantes (promitente 

comprador ou promitente vendedor) não cumprir com a parte que lhe cabe, 

dá- se azo para a propositura da ação de adjudicação compulsória, 

obtendo assim, por meio sentença judicial, a possibilidade de realização da 

escritura perante o cartório competente. O rito a ser seguido é o 

sumaríssimo, art. 16 do Decreto- Lei n. 58/1937, tendo nos art. 15 a 17 de 

referido decreto sua regulamentação. Assim, notadamente, trata-se de 

procedimento especial, o que não é cabível perante os juizados especiais, 

conforme Enunciado n. 8 do FONAJE, vejamos: “As ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais.” Desta forma, nos termos do Decreto-Lei n. 58/1937, existindo 

procedimento especial, inadmissível a tramitação perante os juizados 

especiais cíveis. Sobre o tema, é a jurisprudência: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENUNCIADO N. 8 DO FONAJE. 

APLICABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto 

no Enunciado n. 8 do FONAJE, são inadmissíveis as ações com 

procedimentos especiais perante os Juizados Especiais Civeis. 2. 

Conforme estabelecido no Decreto-Lei n. 58/1937, a ação de adjudicação 

compulsória possui procedimento especial para sua tramitação e 

julgamento, desta forma inadmissível seu ajuizamento perante os Juizados 

Especiais Cíveis. 3. Recurso conhecido e não provido. Ante o exposto, 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009636-56.2014.8.16.0170/0 - Toledo - Rel.: 

Liana de Oliveira Lueders - - J. 12.05.2015)” Importante ressaltar que 

trata-se de incompetência absoluta, impondo-se extinção do feito, pela 

incompatibilidade da ação em foco com o rito imprimido aos feitos afetos 

ao Juizado Especial Cível. Logo, não há que se falar em competência do 

Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, uma vez que não 

preenche os requisitos do art. 3º da Lei 9.099/95. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos 

do artigo 51, II da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-69.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DENKEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 27/02/2018 10:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-67.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010612-67.2013.8.11.0018 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

ARAUJO RODRIGUES REQUERIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO Recebo os 

embargos à execução no efeito meramente devolutivo, nos termos do 

artigo 919, caput do CPC, porquanto não se vislumbra a incidência das 

hipóteses de suspensão, embora exista bloqueio nos autos capazes de 

garantir a execução. INTIME-SE a parte embargada/exequente para 

apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 920, I do CPC. Após, concluso para manifestação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000130-43.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FANTIN DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P . SOARES - ME (EXECUTADO)

 

Audiência conciliação designada para 27/02/2018 10:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64549 Nr: 1872-28.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rene Lara Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Código n. 64549

Vistos em correição,

Nos termos do art. 81, da Lei 9.099/95 designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14.03.2018, às 17h00min.

Cite-se e intime-se o denunciado entregando-lhe cópia da denúncia e 

cientificando-o da data da audiência com a advertência de que deverá 

comparecer acompanhado de advogado, visando sua assistência jurídica. 

Ainda, que deverá trazer suas testemunhas.

Caso apresente requerimento para intimação de suas testemunhas, 

deverá fazê-lo, por escrito, no prazo mínimo de 05 dias antes da 

realização da audiência (arts. 68 e 78 § 1°, da Lei 9.099/95).

Por fim, junte-se aos autos certidão de antecedentes criminais do Cartório 

Distribuidor desta Comarca, bem como do sistema Apolo.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 67155 Nr: 3799-29.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO DE OLIVEIRA, Cpf: 

07557064984, Rg: 11.076.471-5, Filiação: Angela Maria de Oliveira, data 

de nascimento: 30/03/1992, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, 

solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone (66) 9957-9732. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial que no dia05 de 

janeiro de 2014, por volta das 08h00, na residência localizadana Rua 

Macapá, próxima à creche, Centro, neste Município deJuara/MT, o 

denunciado ADRIANO DE OLIVEIRA, vulgo “Neguinho”,praticou vias de 

fato em face de sua convivente Rosângela Kayaby Gomes.

Despacho: Vistos em correiçãoObservo que o acusado foi citado por 

edital e com vistas dos autos a Promotora de Justiça pugnou pela 

suspensão do processo.No entanto, nos termos da Súmula 351 do STJ, é 

nula a citação por edital de réu preso na mesma Unidade da Federação em 

que o Juiz exerce a sua jurisdição. Assim, antes de determinar a 

suspensão do processo, entendo necessária a expedição de ofício a 

SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se preso em 

algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso.Na hipótese de 

resposta negativa da SEJUDH, determino a suspensão do processo e do 

prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado seja encontrado, voltem-me os autos conclusos e 

em sendo negativa a diligência, atente-se o senhor gestor para as 

seguintes providências.§ 3º Nos processos suspensos pelo artigo 366 do 

Código de Processo Penal, enquanto não encontrado o réu, os autos 

serão encaminhados ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição. I – 

O gestor lançará no sistema informatizado de acompanhamento 

processual o andamento “108 – Suspensão do Processo – Art. 366 – Arq. 

Prov.”, remetendo-se os autos ao arquivo provisório. II – Com a eventual 

localização do réu ou o transcurso do prazo da prescrição da pretensão 

punitiva in abstrato (art. 109 do CP) cessará a suspensão e os autos 

serão conclusos ao juiz.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 01 de fevereiro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 83305 Nr: 3730-26.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademário Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMÁRIO LOPES DA SILVA, Cpf: 
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34569219500, Rg: 2922470-5, Filiação: Alzira Lopes da Silva, data de 

nascimento: 10/01/1964, brasileiro(a), natural de Nilo Peçanha-BA, 

separado(a) judicialmente, serviços gerais, Telefone (66) 99695-9729. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso auto de Inquérito Policial, queno dia 06 

de setembro de 2016, por volta das 13h30, na AvenidaJosé Alves 

Bezerra, em frente à Casa Shopping, Centro, nestacidade e Comarca de 

Juara/MT, o denunciado, ADEMÁRIO LOPES DASILVA, vulgo “Neguinho e 

Baianinho”, ciente da ilicitude ereprovabilidade de sua conduta, mesmo 

sem ser legalmentehabilitado, conduziu veículo automotor com capacidade 

psicomotoraalterada em razão da influência de álcool.

Despacho: Vistos em correiçãoFrustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, determino que seja oficiado à SEJUDH, requisitando informações 

se o acusado encontra-se preso em algum estabelecimento penal do 

Estado de Mato Grosso;Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem 

necessidade de nova conclusão, proceda à citação do acusado, por 

edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 01 de fevereiro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 67343 Nr: 3930-04.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leiliana Oliveira Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEILIANA OLIVEIRA MENEZES, Cpf: 

00693878185, Rg: 001321365, Filiação: Maria de Lourdes Oliveira 

Menezes e Celso Vicente de Menezes, data de nascimento: 26/03/1985, 

casado(a), comerciante, Telefone 3556-4981. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que nos dias 28 de 

julho de 2011, 08 denovembro de 2011 e 29 de novembro de 2011, no 

estabelecimento comercial denominado“Comercial Campos”, localizado na 

Rua Belo Horizonte, nº.: 667-N, Centro, Município deJuara/MT, a acusada 

LEILIANE OLIVEIRA MENEZES ve ndia, tinha em depósito para vendere 

expunha à venda, mercadorias em condições impróprias para consumo.

Despacho: Cód. 60851Vistos em correição.Expeça-se ofício à SEJUDH 

para que tal órgão informe a este Juízo se o acusado se encontra preso 

no estado de Mato Grosso.Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, 

sem necessidade de nova conclusão, proceda à citação do acusado, por 

edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 01 de fevereiro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68349 Nr: 495-85.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael dos Anjos Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc, homologo a desistência da vítima. Considerando as alegações 

finais orais pela promotora, abram-se vistas à defesa para apresentar 

memoriais escritos no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos 

para sentença. Cumpra-se expedindo o necessário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 71280 Nr: 1903-14.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Mendes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO MENDES RODRIGUES, Cpf: 

03246630135, Rg: 1902988-8, Filiação: Admilson Mendes Rodrigues e de 

Maria Aparecida Rodrigues, data de nascimento: 21/11/1991, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a), serviços gerais/lavador de carros, 

Telefone (66) 9697-9168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, denuncio CRISTIANOMENDES 

RODRIGUES já qualificado, como incurso no artigo 306, § 1º,inciso I, da Lei 

9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e artigo14 da Lei 10.826/03, em 

concurso material de crimes.

Despacho: Vistos, etc.Considerando que o réu deixou de atualizar seu 

endereço, declaro quebrada a fiança anteriormente paga.Expeça-se ofício 

à SEJUDH para que informe se o réu se encontra preso em alguma 

unidade prisional do Estado e, em caso positivo, cite-se. Na hipótese de 

não ser encontrado, proceda à citação por edital, nos termos do que 

preconiza o CPP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 01 de fevereiro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 73707 Nr: 3025-62.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Prudêncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PRUDÊNCIO, Cpf: 95892621120, 
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Rg: 774.801, Filiação: Armelina Nunes Prudêncio, data de nascimento: 

07/01/1966, brasileiro(a), natural de Campo Mourão-PR, convivente, 

lavrador/serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de InquéritoPolicial, que no 

dia 28 de agosto de 2015, por volta das 23h00, naRua Bom Sucesso, 

Centro, ao lado do Hotel Real, nesta cidade eComarca de Juara-MT, o 

imputado JOÃO PRUDÊNCIO, vulgo “Joãozinho”,conduziu veículo 

automotor sem ser habilitado e com capacidadepsicomotora alterada em 

razão da influência de álcool.

Despacho: Vistos em correiçãoObservo que o acusado foi citado por 

edital e com vistas dos autos a Promotora de Justiça pugnou pela 

suspensão do processo.No entanto, nos termos da Súmula 351 do STJ, é 

nula a citação por edital de réu preso na mesma Unidade da Federação em 

que o Juiz exerce a sua jurisdição. Assim, antes de determinar a 

suspensão do processo, entendo necessária a expedição de ofício a 

SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se preso em 

algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso.Na hipótese de 

resposta negativa da SEJUDH, determino a suspensão do processo e do 

prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado seja encontrado, voltem-me os autos conclusos e 

em sendo negativa a diligência, atente-se o senhor gestor para as 

seguintes providências.§ 3º Nos processos suspensos pelo artigo 366 do 

Código de Processo Penal, enquanto não encontrado o réu, os autos 

serão encaminhados ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição. I – 

O gestor lançará no sistema informatizado de acompanhamento 

processual o andamento “108 – Suspensão do Processo – Art. 366 – Arq. 

Prov.”, remetendo-se os autos ao arquivo provisório. II – Com a eventual 

localização do réu ou o transcurso do prazo da prescrição da pretensão 

punitiva in abstrato (art. 109 do CP) cessará a suspensão e os autos 

serão conclusos ao juiz.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 01 de fevereiro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 28322 Nr: 880-77.2008.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT

 Promovo a intimação dos Advogados do Réu para se manifestarem sobre 

o despacho de fls. 317.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001139-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GERMANO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Intimação Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, 

para comparecer na Avenida Deputado Hitler Sansão, nº 275 N, em frente 

ao antigo prédio da Prefeitura Municipal de Juína/MT, para realizar a perícia 

médica agendada no dia 2/3/2018 às 9h30min. ADRIANA FRANCISCA 

NETO Analista Judiciária SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000020-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANIRA DARC FERREIRA DA SILVA ALTIMARI (REQUERIDO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), para cumprimento do mandado no bairro Centro, no prazo de 

05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser 

recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-16.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DIVINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo n. 1000014-16.2017.8.11.0025 

Certifico que a Contestação apresentada é tempestiva. JUÍNA, 2 de junho 

de 2017 ADRIANA FRANCISCA NETO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000853-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico, que no dia 29.01.2018, diligenciei na Av. 

Nossa Senhora Aparecida, e lá, deixei de citar o Sr. ADELMO FERREIRA 

DOS SANTOS, em virtude da não localização do devedor, nem da 

localização da residência n.375. Na residência n.1050, encontrei a 

residência fechada. No dia 02.02.2018, diligenciei novamente naquele 

município, no endereço n.1050, onde deixei de citar a empresa ADELMO 

FERREIRA DOS SANTOS-ME, e, ADELMO FERREIRA DOS SANTOS, em 

virtude da não localização do devedor. Na residência n.1050, reside o Sr. 

Olair. Informações de que o devedor mudou-se para a cidade de 

Tabaporã-MT, endereço incerto no momento. Solicito a intimação do autor 

para recolher a diligência margeada do dia 02.02.2018, no valor de 

R$280,00. Todo o referido é verdade e dou fé. JUÍNA/MT, 2 de fevereiro 

de 2018. OSMAR DELUCA Oficial de Justiça
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA (AUTOR)

RODRIGO SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

INSTITUTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, caso queira, 

impugnar a contestação apresentada na id. nº 11577549, no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000463-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o advogado da Parte Autora, para querendo apresente 

Impugnação a Contestação. JUÍNA, 2 de fevereiro de 2018. Livia Furquim 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121347 Nr: 2195-41.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO AFONSO BATTISTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO 

- OAB:17370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 "DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso.Às providências.

Juína/MT, 11 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112535 Nr: 3924-39.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR AGUENOTI PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 "DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual.  Após, cert i f ique-se e vol te-me concluso.Às 

providências.Juína/MT, 11 de janeiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 34042 Nr: 2176-84.2006.811.0025

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PIPINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZA DE OLIVEIRA 

MARQUES - OAB:16321/PR

 "DESPACHO Vistos, etc. Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, intime-se o 

Embargado para manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração 

opostos às fls. 244/248. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína/MT, 30 de novembro de 2017. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45773 Nr: 5488-97.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFTERGUT N. & ZONEN DIAMANTES BRUTOS E 

INDUSTRIAIS, SÉRGIO KESLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE DIAMANTES 

LTDA., PAULA REGINA TATSCH, SÉRGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B/MT

 " DESPACHO Vistos, etc. (...)2. Intime-se o executado pessoalmente, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 1.126.431,74 (um 

milhão cento e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e 

quatro centavos), acrescidos das custas, se houver. 3. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do NCPC, sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento. 4. Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo. 5. Transcorrido o prazo do art. 523, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do NCPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil. Às 

providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112916 Nr: 4206-77.2015.811.0025

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DELLA JUSTINA., ODAIR DELLA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIR DOMINGOS DELA JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 
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RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 "DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 11 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122174 Nr: 2718-53.2016.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA NOATTO VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUAD JARRUS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA JANDIRA NOATTO VANZELLA apresentou 

às fls. 44/47 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão inicial de 

fl. 41. Alega que a referida decisão (fl. 41) incorreu em erro material ao 

dispor que “caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 701 § 1º)”, pois o citado § 1º do art. 701, NCPC 

apenas isenta o réu do pagamento das custas processuais em caso de 

cumprimento da obrigação no prazo. Em seguida vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Recebo os presentes embargos de 

declaração, em razão de sua tempestividade, sendo assim, passo à 

análise do mérito.(...) Pois bem. Compulsando os autos verifico que razão 

assiste ao embargante, pois a decisão de fl. 41 realmente incorreu em erro 

material ao isentar o requerido do pagamento de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, haja vista que tal 

verba foi fixada legalmente no caput do art. 701 e não foi isentada pelo § 

1º, in verbis: (...) Por essa razão, necessário conhecer dos embargos 

para sanar o erro material constatado. Ante o exposto, com fundamento 

nos artigos 494, inc. II e art. 1.022, inc. I do Novo Código de Processo Civil, 

ACOLHO os Embargos Declaratórios para sanar o erro material, de modo 

que o requerido FUAD JARRUS FILHO, em caso de cumprimento da 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, apenas ficará isento do 

pagamento das custas processuais.

No mais permanece inalterada a decisão de fl. 41. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, 18 de outubro de 2017. RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39919 Nr: 3833-27.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:23.796-A/SC, JADERSON SILVA BENTO - OAB:OAB/MT 18.153-O, 

MAIKO ROBERTO MAIER - OAB:31.939/SC

 "DESPACHOVistos, etc.Intime-se o exequente para que apresente o 

cálculo atualizado do débito.Após, volte-me concluso.Às 

providências.Juína/MT, 10 de janeiro de 2018.

RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39924 Nr: 3845-41.2007.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER NORTE ALIMENTOS LTDA - EPP, 

ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, Felicio Jose dos Santos - OAB:3.375/TO, JADERSON 

SILVA BENTO - OAB:OAB/MT 18.153-O, MAIKO ROBERTO MAIER - 

OAB:31.939/SC

 "DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o exequente para que apresente o 

cálculo atualizado do débito.Após, volte-me concluso.Às providências. 

Juína/MT, 10 de janeiro de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 54926 Nr: 1207-30.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE AKEMI MAEDA - ME, SIMONE AKEMI 

MAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 " DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Indefiro o pedido de fl. 80, tendo 

em vista que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes, dos seus bens e rendimentos em 

feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. (...) DETERMINO 

a SUSPENSÃO do curso da execução, pelo prazo de um ano, nos termos 

do art. 40 da Lei 6.830/80 e súmula 314 do STJ , devendo os autos 

permanecer no arquivo provisório, sem baixa na distribuição. Decorrido o 

prazo de um ano, sem que sejam indicados bens penhoráveis, não 

havendo manifestação da parte exequente, proceda-se com a remessa 

dos autos ao arquivo, nos termos do § 2º, art. 40, da Lei 6.830/80. 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Decorrido o 

prazo da prescrição intercorrente, dê-se vista à Fazenda Pública, após 

venham-me os autos conclusos.Abra-se vista dos autos ao representante 

judicial da Fazenda Pública acerca dessa decisão (art. 40, § 1º, Lei n. 

6.830/1980 .Às providências. Juína/MT, 30 de novembro de 2017. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91971 Nr: 6432-60.2012.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO PESCADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Às providências. Juína/MT, 10 de 

janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127977 Nr: 1265-86.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 82), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando DEMERVAL PIRES 

GASPAR, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133737 Nr: 4932-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NILTON DA SILVA, DIEGO DO 

NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Vistos,

Diante da certidão de fl. 88, INTIME-SE o acusado EDER NILTON DA SILVA 

para INFORMAR sobre a possibilidade de constituir advogado(a) para 

patrocinar sua defesa, indicando o nome do(a) causídico(a), o que poderá 

ser declarado ao Sr. Meirinho e devidamente certificado nos presentes 

autos, sob pena de nomeação de Defensor Dativo.

CUMPRA-SE, servindo este como MANDADO de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93676 Nr: 1820-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEON MAGNO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183143361

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 93676.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 01/02/2018 18:22:04

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104532 Nr: 4752-69.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

Considerando que este magistrado estará em gozo de folgas 

compensatórias nos dias 26 a 28 de outubro de 2016, REDESIGNO a 

audiência para o dia 04/11/2016, às 09h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126279 Nr: 116-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO ELIEZIO CANOEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Certifico, para fins de pagamento de honorários advocatícios, em 

cumprimento ao determinado no Provimento n.º 09/2007- CGJ/MT, que o 

Advogado Dr. JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA, OAB: MT/21917/O, CPF: 

55089950130., nomeado como Defensor Dativo nos autos supra 

identificados, faz jus a quantia de 02 (DUAS) URHs, equivalente a R$ 

1.669,44 (Um mil e seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e 

quatro centavos), relativo a honorários advocatícios.

 Juína, 01 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100192 Nr: 1506-65.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu WANDERSON TEIXEIRA DE 

SOUZA, como incurso, nas penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, III, da 

Lei n. 9.503/97. Passo à dosimetria da pena.PENA: detenção, de 6 (seis) 

meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.1ª 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;2) 

antecedentes: inexistem;3) conduta social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social;4) personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5) motivos: ínsitos ao tipo penal;6) 

circunstâncias: típicas do crime;7) consequências: comuns ao tipo 

penal;8) comportamento da vítima: inexistente.Considerando que não há 

circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 6 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão/proibição 

de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.2ª 

FASEInexistem atenuantes.RECONHEÇO a agravante prevista no art. 298, 

III, da Lei n. 9.503/97, uma vez que o réu estava utilizando seu veículo sem 

possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, razão por que 

aumento a pena em 1/6 (um sexto) e alcanço uma pena provisória de 7 

(sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.3ª FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da 

pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 7 (sete) 

meses de detenção e 11 (onze) dias-multa e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95568 Nr: 3881-73.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAMIÃO DA CRUZ, DORCINA ROSA 

DE OLIVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Intimação dos advogados dos réus, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço atualizado das testemunhas: Domingos 

Ferreira de Araújo; Eliane Marques Avelino; Dulcilene Jungles S. Martins e 

Jorge Rosante, não encontradas pelos oficiais de justiça, conforme fls. 

119/120/121/122.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 112462 Nr: 3865-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JHONATAN RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

MAICON JHONATAN RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi 

denunciado como incurso no art. 121, § 2°, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida (f. 53), o réu foi citado e apresentou defesa 

preliminar às fl. 58-61.

 Durante a audiência de instrução, foram inquiridas 04 testemunhas, 

procedendo-se o interrogatório do réu, bem como oportunidade em que o 

Ministério Público apresentou alegações finais orais e pediu a 

desclassificação para o delito tipificado no art. 129, § 1º, inciso II, do CP 

(fl. 68-70).

Ato seguinte, a Defesa apresentou alegações finais pugnando pela 

absolvição do acusado ou subsidiariamente pela desclassificação do 

crime para o delito de lesão corporal leve (fl. 103-109).

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.

I. DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 06), 

termos de depoimentos e declarações (fl. 07-10, 12/13, 15), auto de 

exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões 

(fl. 17/18), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 

20/22), bem como boletim de ocorrência (fl. 29/30).

 II. DA AUTORIA

Em detida análise do conjunto probatório, verifico que os indícios de 

autoria apontam para o acusado, tendo o acusado confessado na fase 

judicial, grosso modo, ter desferido dois murros em seu irmão, pois este 

teria chamado de “filho da puta e noiado”. No entanto, não vislumbro a sua 

intenção homicida.

Com efeito, noto que a vítima se retratou das alegações prestadas na 

delegacia e narrou na fase judicial, grosso modo, que no dia dos fatos 

estava embriagado e não se lembra do que aconteceu, mas enfatizando 

que seu irmão não tentou matá-lo.

 Do mesmo modo, a testemunha Zezinha Ribeiro também se retratou e 

relatou em juízo, em suma, que mentiu na delegacia quando disse que seu 

filho Maicon espancou com chutes e socos seu outro filho Wanderlei.

No mais, as demais testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o 

ocorrido.

 Dessa forma, o delito de homicídio pelo qual o réu foi denunciado deve ser 

desclassificado para o crime de lesão corporal.

Aliás, se no início eventualmente teve o “animus necandi”, o acusado 

desistiu de fazê-lo, devendo, nos termos do art. 15 do CP, responder tão 

somente pelos atos até então executados.

 Com isso, não estão reunidos os elementos mínimos necessários para 

subsidiar uma decisão de pronúncia e submeter o réu a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri.

Nesta trilha, segue abaixo o seguinte julgado pretoriano:

 “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELO CRIME DE 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUANTO AO CRIME 

DE LESÃO CORPORAL. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET. PRETENDIDA 

CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL. 

IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA. LEGÍTIMA 

DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA 

O DELITO DE LESÃO CORPORAL. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS 

NECANDI. FLAGRANTE CARACTERIZAÇÃO DE DESISTÊNCIA 

VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preenchidos os 

requisitos caracterizadores da excludente de ilicitude da legítima defesa, 

quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta 

agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, imperiosa a 

decretação da absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP. 2. 

Impositiva se faz a desclassificação do delito de homicídio tentado para o 

crime de lesão corporal quando o contexto criminoso revela de maneira 

evidente a ausência de animus necandi na ação perpetrada pelo agente, 

máxime quando, mesmo se considerado presente o intento homicida, 

estiver caracterizada, de modo flagrante, a desistência voluntária, por se 

tratar de causa de atipia da conduta inicialmente pretendida. (TJMT; RSE 

143225/2012; São José do Rio Claro; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. 

Alberto Ferreira de Souza; Julg. 21/08/2013; DJMT 26/08/2013; Pág. 66). 

(grifo nosso)

Por fim, considerando que o auto de exame de corpo de deito (f. 17) não 

constou perigo de vida para a vítima, a desclassificação do delito de 

tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal leve é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO o delito do art. 121, § 2º, inciso II, c/c o 

art. 14, II, ambos do Código Penal, razão por que CONDENO o acusado 

MAICON JHONATAN RIBEIRO DOS SANTOS como incurso nas penas do 

delito tipificado no art. 129, “caput”, do Código Penal.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à 

DOSIMETRIA DA PENA.

 PENA: DETENÇÃO DE 03 (TRÊS) MESES A 01 (UM) ANO.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1.) CULPABILIDADE: nada que diferencie do tipo penal;

2.) ANTECEDENTES: o réu possui em seu registro de antecedentes uma 

condenação anterior com trânsito em julgado em 25/05/2015, nos autos 

sob o Código n. 95933. Contudo, deixo para valorá-la na segunda fase da 

dosimetria;

3.) CONDUTA SOCIAL: sem anotações nos autos;

4.) PERSONALIDADE: sem aferição especializada e dados concretos;

5.) MOTIVOS: próprios do crime;

6.) CIRCUNSTÂNCIAS: próprias do crime;

7.) CONSEQUÊNCIAS: ínsitas do crime;

8.) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: inexistente.

FIXO a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

2ª FASE

INEXISTEM atenuantes da pena.

Tendo em vista a condenação do acusado com trânsito em julgado anterior 

a estes fatos (25/05/2015), nos autos sob o Código n. 95933, 

RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e AUMENTO a 

pena na fração de 1/6, FIXANDO a pena provisória em 3 (três) meses de 

detenção e 15 (quinze) dias-multa.

3ª FASE:

Não havendo causas de diminuição ou de aumento da pena, torno-a 

DEFINITIVA em 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

O regime da pena do réu será o SEMIABERTO, ex vi do art. 33, § 2°, “c”, 

do Código Penal, em razão da reincidência.

Tendo em vista o regime fixado, bem como o tempo de prisão, que 

provavelmente já fez cumprir a pena, CONCEDO ao réu o direito de apelar 

em liberdade.

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista sua hipossuficiência.

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE a guia de execução definitiva;

02) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIEM-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados;

EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada nos autos e ANOTE-SE 

no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

P.I.C.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103199 Nr: 3954-11.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIA DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Intimação da advogada da ré, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

cumpra o despacho de fl. 87 (manifestação quanto ao endereço da 

testemunha, Maria Ramos da Silva).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100192 Nr: 1506-65.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Certifico, para fins de pagamento de honorários advocatícios, em 

cumprimento ao determinado no Provimento n.º 09/2007- CGJ/MT, que o 

Advogado Dr. RAFAEL GIL SILVA, OAB: MT/20303-0, CPF: 00562019154., 

nomeado como Defensor Dativo nos autos supra identificados, faz jus a 

quantia de 9 (NOVE) URHs, equivalente a R$ 7.512,48 (Sete mil e 

quinhentos e doze reais e quarenta e oito centavos), relativo a honorários 

advocatícios.

 Juína, 02 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133703 Nr: 4907-67.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

23/02/2018, às 17h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 4040-11.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON MOTA DA SILVA, DIEFERSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, na fase do art. 422 do CPP, DEFIRO parcialmente o 

pleito ministerial de f. 346 e DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo, conforme preconiza o 

art. 472 do CPP.

DEFIRO o pleito da Defesa de fl. 354/355, na forma requerida.

DESIGNO o dia 15/03/2018, às 9h para submissão dos pronunciados ao 

julgamento por seus pares.

INTIME-SE os pronunciados e seu Advogado, assim como o Ministério 

Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134660 Nr: 5583-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14/02/2018, às 

13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134660 Nr: 5583-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,I - DA RESPOSTA À ACUSAÇÃOOs argumentos da defesa são 

insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, 

sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e 

garantir a ampla defesa, razão por que RECEBO a denúncia oferecida 

contra WESLEY TEIXEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos.II - 

REQUISITOSEstão presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP:

(1)o fato criminoso está devidamente descrito, o que possibilita a defesa 

do(a) acusado(a) com amplitude; (2)o(a) acusado(a) está suficientemente 

identificado(a), o que garante a exação do direcionamento da acusação; 

(3)a classificação dos fatos está feita corretamente, de acordo com a 

descrição da denúncia; e (4)o rol de testemunhas está inserido 

adequadamente na denúncia. Noto que os elementos colhidos no inquérito 

policial dão, em tese, embasamento às afirmações feitas na denúncia.Com 

efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos inquisitoriais.É 

verdade que os invocados elementos não foram colhidos sob a égide do 

contraditório, razão pela qual não servem para embasar a procedência 

das alegações deduzidas na denúncia, nos termos do art. 155 do CPP. 

Entretanto, servem para embasar o juízo de admissibilidade da acusação 

neste momento processual inicial, que não se presta ao exame da 
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procedência ou não das alegações do Ministério Público.DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14/02/2018, às 13h30min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado;(5) Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para cumprimento das 

precatórias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135280 Nr: 5984-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VALOIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Vistos,

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Defesa em face da 

decisão proferida às f. 153, sob alegação de omissão quanto ao pedido 

constante no item 4.4 da resposta à acusação apresentada às fl. 140-145.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente é importante salientar o cabimento dos embargos de 

declaração, consoante previsto no art. 382 do Código de Processo Penal, 

são possíveis quando em qualquer decisão houver obscuridade, 

ambiguidade, contradição ou omissão.

Consoante análise dos autos, noto que o pedido formulado pela Defesa, 

realmente não foi analisado.

Ante o exposto, RECEBO os embargos e os PROVEJO para constar na 

decisão:

 “INDEFIRO o pedido constante no item 4.4 (f. 144), facultando a Defesa 

juntar as certidões, que poderão ser requeridas perante o Cartório 

Distribuidor desta Comarca, mediante o recolhimento das custas”.

No mais, MANTENHO a decisão em todos os seus termos.

Por oportuno, DEFIRO o pedido de f. 158, na forma requerida.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

P.I.C.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Edital

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 853-37.2016.811.0011 – cód. 236238

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Manoel Ribeiro dos Santos

PARTE RÉQUERIDA: Kellen Gonçalves Ferreira

FINALIDADE:CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

DECISÃO/DESPACHO: " Vistos. Cuida-se de "Ação de Interdição com 

Pedido de Tutela Antecipada" proposta por MANOEL RIBEIRO DOS 

SANTOS em desfavor de KELLEN GONÇALVES FERREIRA, aduzindo que 

o interditando é portador de grave sequela neurológica, não possuindo 

pleno gozo das suas faculdades mentais. A inicial veio instruída com 

documentos (fls.08/17), sendo recebida às fls. 18, oportunidade em que o 

requerente fora nomeada como curador provisório da interditada, bem 

como designado o interrogatório. Audiência de instrução e julgamento 

realizada às fls. 26/27. Perícia médica que constatou a incapacidade 

absoluta e permanente da requerida às fls. 45/46. O autor apresentou 

suas alegações finais às fls. 66/67 pleiteando pela procedência total da 

exordial. O Ministério Público em alegações finais pugnou peça 

procedência da pretensão (fls. 72/72-v). Os autos vieram conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo 

preliminares e prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo ao mérito 

da causa. A interdição é o processo judicial por meio do qual a pessoa 

natural é declarada, absolutamente ou relativamente, incapaz de exercer 

pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do tema, 

Vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe sobre a 

classificação de deficiências da pessoa natural: Art. 3o Para os efeitos 

deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – 

aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade 

de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) IV - 

deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 

comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências. (negritos nossos) Nesse sentido: TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido. In casu, analisando a perícia médica (fls. 45/46), percebe-se que 

a interditada necessita de auxilio para suas atividades diárias, sendo feito 

por seu avô e os profissionais da APAE, ainda no mesmo teor foi 

apresentado MINI EXAME DO ESTADO MENTAL o qual obteve no importe 

de 03 (três) pontos, estando bem distante da nota de corte atribuída que é 

um total de 20 (vinte) pontos. Ainda sim o perito menciona exames de 

Tomografia de Crânio e Eletroencefalograma, na Tomografia não foi 

apresentada nenhuma alteração estrutural, já no Eletroencefalograma 

apresenta fuga da norma generalizada grau II. Assim, considerando que a 

requerida necessita diariamente de auxilio para suas atividades diárias, 

pois não tem discernimento para praticar os atos da vida civil, entendo por 

bem decretar a interdição. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial, para TORNAR DEFINITIVA a liminar de fls. 18, de modo 

que DECRETO a interdição de KELLEN GONÇALVES FERREIRA, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do 

NCPC, nomeando como curadora o Srº. MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados. Assim, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Custas serão suportadas pelo requerente, suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE procedendo às baixas necessárias. CIÊNCIA 

ao MPE. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de novembro de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito. "

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 474 de 716



possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria , digitei.

Mirassol D'oeste - MT , 2 de fevereiro de 2018 . Cleusa Roberto do Carmo - 

Gestora Judiciaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197045 Nr: 3884-70.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Raul Barbosa da Silva, Fabio Matias 

Barbosa, Rosicleia Ferreira da Silva, Marcio Alessandro Matias Barbosa, 

Regiane Matias Barbosa, Rosivaldo Ferreira da Silva, Maria Francisca Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pires Ortega - 

OAB:14075-A, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318/O, Milton 

Chaves Lira - OAB:6330

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 211 

abaixo transcrita, bem como para que apresentem memoriais finais, no 

prazo legal. Decisão. Vistos. DEFIRO o pleito de juntada de 

substabelecimento de fls. 204. Retifique-se a capa dos autos e proceda 

às alterações necessárias no sistema Apolo o nome do patrono dos 

requeridos. Ademais, INTIMEM-SE os requeridos, via seu novo patrono, 

para que apresentem memoriais finais, no prazo legal. Em seguida, VISTA 

ao Ministério Público para manifestação. Após, CONCLUSOS para 

prolação de sentença. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro 

de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 76173 Nr: 1533-66.2009.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Brito, Espolio de Valdina Pereira 

Lira, Daniel Almeida Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Valdina Pereira Lira, Maria 

Aparecida de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Certidão para intimação dos Procuradores das partes sob o teor da r. 

decisão de fls. 515, disponível no site do TJMT. Ante o teor desta matéria, 

fica o Procurador da parte autora intimado para dar cumprimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249547 Nr: 2842-44.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 Certidão para intimação do Procurador da parte requerida, sob o teor da r. 

decisão de fls. 109, disponivel no site do TJMT. Ante o teor desta matéria, 

fica este Procurador intimado para cumprimento de tal decisão no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253617 Nr: 5044-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi citada dos termos da presente ação em 

18/01/2018, conforme AR juntado às fls. 47, tendo protocolado 

Contestação de fls. 48/107 em 18/01/2018, no prazo legal, abro vistas à 

parte autora para manifestar sobre contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255093 Nr: 5634-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Monteiro de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente ação em 

11/01/2018, tendo protocolado Contestação de fls. 50/57v, em 16/01/2018, 

no prazo legal; abro vistas à parte autora para manifestar sobre 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255322 Nr: 5730-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente ação em 

11/01/2018, tendo protocolado Contestação de fls. 48/55, em 15/01/2018, 

no prazo legal; abro vistas à parte autora para manifestar sobre 

contestação apresentada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240201 Nr: 2962-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - Brasil Foods S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT, Cartório 

do 2º Ofício de Serviços Notariais e de Registro de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Souza 

Ribeiro - OAB:RJ/175.193, José Guilherme Missagia - OAB:RJ / 

140.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Procuradores da parte autora da r. sentençs de fls.74 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242893 Nr: 4315-02.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleison Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S.A. - ( Vivo ), Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Autos n. 4315-02.2016.811.0011 (Código: 242893)
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Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por Gleison Pereira Soares em face de 

Telefônica Brasil S/A e Vivo S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos, por meio da qual postula, em sede de antecipação de tutela, que a 

parte demandada se abstenha de incluir o nome do reclamante junto aos 

órgãos restritivos de crédito, haja vista que o plano contratado excedeu 

os limites de cobrança sem a sua anuência ou notificação, bem como 

sejam regularizadas as faturas no valor ora contratado sem quaisquer 

vícios. Pretende ainda discutir sobre os danos morais advindos da injusta 

negativação.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/33.

Às fls. 34 fora determinada a comprovação de sua hipossuficiência, razão 

porque às fls. 36/40 fora colacionada a documentação necessária.

 Vieram os autos conclusos.

É o brevíssimo relatório. DECIDO.

De pronto, RECEBO a inicial em todos os seus termos e considerando a 

manifestação de fls. 36/40, com o fito de evitar danos irreversíveis à parte 

requerente, entendo cabível a benesse de justiça gratuita diante da 

incapacidade financeira acostada aos autos (fls.38/40), sendo assim, 

DEFIRO os benefícios de justiça gratuita, de modo que suspendo a 

exigibilidade da cobrança pelo prazo legal (art. 98, §3º, NCPC).

DEFIRO, também, o pedido de inversão do ônus da prova, visto que 

patente a hipossuficiência da parte autora, eis que a relação jurídica em 

questão é de consumo, estando sob a égide das disposições contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, na forma do artigo 6º do CDC.

Aduz o requerente que, contratou o plano Vivo Controle Ilimitado com a 

empresa ré no valor mensal e fixo de R$ 42,00(quarenta e dois reais) e 

com o decorrer dos meses veio a ser surpreendido com cobranças de 

valores excedentes e indevidos ao contratado, tendo em vista que no mês 

de junho de 2015 fora cobrado um valor de R$63,41 (sessenta e três reais 

e quarenta e um centavos), no mês de julho do mesmo ano fora cobrado 

um valor de R$370,67 (trezentos e setenta reais e sessenta e sete 

centavos), no mês subsequente mais uma alegada cobrança indevida no 

valor de R$392,33 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e três 

centavos) e por fim, no mês de setembro, fora surpreendido com outra 

fatura no valor de R$56,42 (cinquenta e seis reais e quarenta e dois 

centavos); tendo em vista que tais valores não foram sequer contratados 

ou procedidos mediante informações acerca das modificações.

 Acrescenta ainda que, a empresa VIVO s/a, ora requerida, retirou o plano 

internet móvel Smart 500MB sem a ciência do autor e por conseguinte, 

cobrou uma fatura de R$ 370,67 (trezentos e setenta reais e sessenta e 

sete centavos) consoante fls. 19, valor diverso e desproporcional ao que 

lhe é devido.

No que tange à liminar perseguida, segundo se extrai do ditame do art. 300 

do Código de Processo Civil, em sede de antecipação da tutela exige-se 

apenas, para acolhimento do pedido, a prova induvidosa capaz de 

convencer o julgador da plausibilidade do direito invocado e da 

credibilidade das alegações do Autor, bem ainda a demonstração do risco 

de prejuízos irreparáveis que possa vir a suportar com a postergação da 

prestação jurisdicional invocada. Presentes tais pressupostos, impõe-se o 

deferimento da medida que só encontra obstáculo em havendo perigo de 

irreversibilidade do provimento.

 Com efeito, as alegações expendidas na peça de ingresso trazem teses 

jurídicas que põem em total discussão a origem do débito, constando, 

inclusive, pretensão à indenização por danos morais.

Ademais, pelo que tudo indica dos autos, não fica claro se o Consumidor 

firmou a compra/adesão com a reclamada, eis que ausente o aporte do 

contrato pactuado, deste modo, em observância ao Código de Defesa do 

Consumidor art. 6º inciso VIII, o autor/consumidor é tido como 

hipossuficiente diante da empresa requerida, estando a mesma sob os 

efeitos do ônus probandi.

 Por sua vez, o perigo da infrutuosidade, consoante a lição do professor 

Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, 

editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida nas seguintes palavras: “toda 

vez que houver fundado receio de que a efetividade de um processo 

venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do 

tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele 

buscada, estará presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a 

concessão da tutela jurisdicional cautelar”.

Quanto ao perigo da demora, vê-se incrustrado na documentação 

aportada às fls. 33, eis que o autor padece em mora desde a data da 

primeira fatura com vencimento em 21/06/2015 consoante fls. 18, sendo 

assim, o agravamento da dívida poderá gerar diversos danos à parte, 

tendo em vista a sua condição de hipossuficiência. Corroborando com tal 

entendimento, eis o preceituado pelo código civil, in verbis:

“Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, 

embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se 

estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou 

que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente 

desempenhada” (negritos acrescidos)

Com esse raciocínio em mente, sob a alegada imprevisibilidade da 

cobrança indevida e desproporcional ao pactuado, chega-se à inafastável 

conclusão de que a perpetuação da situação visualizada conduzirá a 

danos, senão irreparáveis, de difícil reparação, já que inviabiliza diversas 

atividades diante da negativação do nome do reclamante, restando 

configurada a lesão da personalidade do consumidor previsto no art. 170, 

V da Carta Magna.

Acerca da liminar pretendida pelo autor, eis os entendimentos 

jurisprudenciais:

“TJ-SP - Apelação APL 992060101180 SP (TJ-SP) Data de publicação: 

08/09/2010 Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO DO 

SERVIÇO PELA ANATEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES 

DIFERENTES DO CONTRATADO, SEM QUE TENHA O CONSUMIDOR 

POSSIBILIDADE DE OPTAR PELA RESILIÇÃO DO CONTRATO. 

RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA RESCISÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL À PESSOA 

JURÍDICA ADMITIDO PELA SÚMULA 227 DO STJ E ART. 52 DO CÓDIGO 

CIVIL . ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA 

INDENIZAÇÃO- SÚMULA 362 DO STJ. - Recurso parcialmente provido.

TJ-MG - Inteiro Teor. Agravo de Instrumento Cv: AI 10372140003339001 

MG Data de publicação: 27/02/2014 Decisão: - AÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL - TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR NOME 

DE SPC - DEFERIMENTO... a antecipação de tutela requerida para se 

procedesse com a exclusão de seu nome dos cadastros de 

inadimplentes... necessária a prestação de caução como condição para a 

concessão da tutela antecipada.

TJ-PR - Apelação Cível AC 2723851 PR Apelação Cível 0272385-1 (TJ-PR) 

Data de publicação: 04/02/2005 Ementa: O CÍVEL. REVISIONAL 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. 

EXCLUSÃO DO NOME SERASA E SPC LIMINAR DEFERIDA. CERCEAMENTO 

DE DEFESA, INOCORRÊNCIA. BILATERALIDADE DO CONTRATO DE 

ADESÃO, PRÁTICA DE ANATOCISMO CONFIGURADA. APLICABILIDADE 

DO ARTIGO 192 , § 3º DA CF , INCLUSÃO DO NOME DO APELADO NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, IMPOSSIBILIDADE. 

CONDENAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.” (negritos acrescidos)

Ademais, a medida é plenamente reversível, caso seja constatado ao final 

o contrário do que a priori se colhe dos documentos que acompanham a 

inicial.

 Portanto, ao verificar a petição madrugadora e os documentos que a 

acompanharam, verifico que a liminar pretendida pelo autor é a medida que 

se impõe.

Posto isso, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, razão porque 

DETERMINO a regularização da cobrança das faturas (fls. 18/19/26 e 32), 

de modo que conste o valor real e fixo do plano contratado, qual seja R$ 

42,00 (quarenta e dois reais), bem como DETERMINO a EXCLUSÃO do 

nome do requerente Gleison Pereira Soares do registro de bancos de 

dados da SERASA e do SPC em relação aos débitos da empresa 

Telefônica Brasil S/A (fl. 33), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), OFICIANDO-SE tais órgãos para 

tanto.

Assim, sem prejuízo das diligências encimadas e com o olhar volvido à 

tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 06 de abril de 

2017, às 10h00min.

 CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 
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devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo por este Juízo. Tal solenidade será realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência.

Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, 

nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC).

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247764 Nr: 2017-03.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tropical Comércio de Gás e Água Mineral Ltda 

- ME, Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:

 Intimar a advogada da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50.00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado, devendo 

juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 195239 Nr: 3576-34.2013.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAFdS, OFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Autos n. 3576-34.2013.811.0011 (Código: 195239)

Vistos;

Cuida-se de pedido formulado pela parte requerente para decretação da 

prisão civil do executado sob o argumento de inadimplemento da obrigação 

de alimentar, a despeito de devidamente citado a tal fim.

Instado, o MPE se manifestou favorável à decretação da prisão civil do 

executado. (fls.86/86-verso)

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

 Realmente, a prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 

obrigação alimentícia é autorizada expressamente no inciso LXVII do art. 

5º da Constituição Federal:

“LXVII - Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel”.

De outra parte, acerca da finalidade da prisão por dívida alimentícia, como 

ensina AMILCAR DE CASTRO, citado por ANTÔNIO CARLOS MARCATO, 

“prende-se o executado não para puni-lo, como se criminoso fosse, mas 

para forçá-lo indiretamente a pagar, supondo-se que tenha meios de 

cumprir a obrigação e queira evitar a sua prisão, ou readquirir a sua 

liberdade”.

 É o estrito caso dos autos, uma vez que o executado deixou de cumprir 

com a suas obrigações alimentícias, não apresentando provas ou motivos 

plausíveis que justificassem o débito, vindo a causar prejuízos à vida de 

sua filha, uma vez que se encontra privada da ajuda financeira a que o 

executado é obrigado a pagar para custear o sustento da prole.

Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 528 do Código de Processo 

Civil, bem como do inciso LXVII do art. 5º da Constituição Federal e da 

Súmula 309 do STJ, DECRETO a prisão civil de Luiz Benedito dos Santos 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento do valor 

devido.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão.

ENCAMINHE-SE cópia dos autos à PJC. CIÊNCIA ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de Outubro de 2016.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 195239 Nr: 3576-34.2013.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAFdS, OFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Autos n. 3576-34.2013.811.0011 (Código: 195239)

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido encontra-se residindo 

em lugar incerto e não sabido, sendo citado por edital consoante fls. 64.

De acordo com a dicção do art. 72 do novo Diploma Processual Civil, in 

verbis:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

 I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste 

colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora 

certa, enquanto não for constituído advogado. (negritei)

Considerando o transcurso do prazo in albis da citação por edital do 

requerido Luiz Benedito dos Santos (fl. 66), NOMEIO como curador 

defensor dativo o advogado Gilson Carlos Ferreira, OAB/MT 14.391, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios de acordo com os valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), 

com fulcro no artigo 72, II, do CPC, para defender os interesses do 

requerido, para quem deverá ser ABERTA VISTA dos autos para 

apresentação de defesa, no prazo legal.

 Após, INTIME-SE a requerente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Empós, ao Ministério Público.

 Por fim, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 28 de julho de 2016.
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 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255087 Nr: 5630-31.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Palermo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 69, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se o teor da certidão de fl. 64 e 

dos expedientes de fls. 65/68, DEFIRO as benesses da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98 do CPC, ante a demostrada hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Noutro 

giro, em razão proximidade da data da audiência outrora agendada, 

verifico que não haverá tempo hábil para o integral cumprimento da 

missiva, de modo que designo nova sessão de mediação/conciliação para 

o dia 06/04/2018, ÀS 14H00, devendo a Secretaria deste Juízo expedir o 

necessário para a profícua realização da solenidade. Oficie-se o Juízo 

Deprecado a respeito do teor desta decisão. Ao arremate, cumpra-se o 

remanescente da decisão prolatada às fls. 55/55-vº."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251422 Nr: 3789-98.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Francisca Barleta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tabelião do Cartório do Segundo Ofício de 

Mirassol D´Oeste, Intermat - Instituto de Terras de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida acerca da r. Decisão 

de fls. 87, cujo teor transcrevo: "“Código 251422 Defiro o pedido de fls. 

82/83, para tanto, designo nova sessão de conciliação/mediação 

designada para o dia 06/04/2018, às 14h30, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo, as partes estarem 

acompanhadas por seus advogados. Intime-se a autora na pessoa da sua 

advogada, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte 

requerida INTERMAT, devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de 

contestação, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo 

legal. Empós, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 

29 de janeiro de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito”"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 20941 Nr: 1158-07.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdEeCdCdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:MT/10.220, 

Eduardo Theodoro Fabrini - OAB:10018/MT, Giana Cecília de Castro 

Benatto Ferreira - OAB:4976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, IDÁRIO PEREIRA DA SILVA - OAB:21450/0

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 304, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da petição de fl. 303, 

DETERMINO a intimação do executado para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 876 , §1º e art. 877, 

ambos do CPC. Decorrido com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me conclusos para ulteriores deliberações.

 Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254607 Nr: 5439-83.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 31, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com espeque no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

para HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 05/12, extinguindo o 

feito com resolução do mérito.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256288 Nr: 190-20.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Custodia Josefa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 32/33, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228448 Nr: 1005-22.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Clemente Diogo Ferreira, Alex do Prado Soares, 

Letícia Barreto Verssali Marques, Eleusa Lopes de Oliveira, Iara 

Jamariqueli de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 196, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Em razão da quantidade de requerentes e a 

suposta complexidade dos cálculos para o cumprimento de sentença, 

DEFIRO o pleito de fl. 195, razão pela qual concedo o prazo de 30 (trinta) 

dias para que a douta causídica apresente aos autos o cumprimento de 

sentença, bem como o memorial descritivo do débito reclamado, sob pena 

de arquivamento. Decorrido com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me conclusos para ulteriores deliberações. Intime-se."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150528 Nr: 160-92.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239, Valdinei Salgueiro - 

OAB:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 315, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217041 Nr: 3153-40.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudecir Bertolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.194-A

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a vossa disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231865 Nr: 2884-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozenir dos Reis da Grella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. determinação de fls. 110, 

cujo teor transcrevo:" Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação 

encartada às fls. 107/109. Consigno que havendo concordância em 

relação aos numéricos apresentados nos autos, volvam-me conclusos 

para homologação. Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor 

apresentado pelo executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial 

para que proceda com os cálculos nos termos fixados na sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248285 Nr: 2238-83.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Sidney Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:SP / 209.551

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 45, no prazo legal, cujo dispositivo 

transcrevo:" DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do veículo 

citado no ferido mandado, em virtude do que dispõe o Provimento nº 45 de 

10 de novembro de 2016, Artigo 45."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249316 Nr: 2736-82.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Sergio Alves dos Santos, Edson Alves dos 

Santos, Eguimar Maria de Fátima Alves dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Mendonça da Silva, Granja Marques e 

Caetano, Tranterra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Cruz Furlanetto Garcia 

Barbosa - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Cód. 249316.

Cite-se as partes requeridas para que compareçam a sessão de 

conci l iação/mediação designada para o  d ia  ______de 

________________de 2017, às_____________, devidamente 

acompanhadas por seus advogados, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.

Intime-se os autores na pessoa dos seus respectivos advogados, nos 

termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairão os requeridos devidamente intimados 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC).

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do NCPC.

Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA.

Mirassol D’ Oeste – MT, 27 de junho de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 98784 Nr: 344-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odirlei Queiroz Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16.846-A, Rubens Gaspar Serra - OAB:SP 

119.859

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. 

determinação de fls. 274, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Manifestem-se 

as partes acerca do cálculo elaborado pelo Contador Judicial às fls. 

271/271-vº, bem como a respeito do documento juntado à fl. 273, no prazo 

de 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 175756 Nr: 239-37.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Teresinha Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. determinação de fls. 149, 
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cujo teor transcrevo:" Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação 

encartada às fls. 143/148.

 Consigno que havendo concordância em relação aos numéricos 

apresentados nos autos, volvam-me conclusos para homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228441 Nr: 998-30.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange dos Santos, Maria José Lopes, Domingas Maria 

de Jesus, Maria Jose Mazotti dos Santos, Cleuza Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. Decisão de fls. 199, cujo 

teor transcrevo:"INDEFIRO o pedido de fl.198, porquanto compete ao 

exequente requerer o cumprimento de sentença, bem como instruir a peça 

de ingresso com a planilha atualizada do débito, nos termos do art. 524 do 

Código de Processo Civil, não se justificando a transferência deste ônus 

ao Judiciário. Dessa forma, intimem-se os exequentes para que 

apresentem o pedido de cumprimento de sentença, bem como o memorial 

de cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228443 Nr: 1000-97.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Matos dos Santos, Sueli de Lima Neri, Sueli 

dos Santos, Tereza Germano Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 193, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Em razão da quantidade de requerentes e a 

suposta complexidade dos cálculos para o cumprimento de sentença, 

DEFIRO o pleito de fl. 192, razão pela qual concedo o prazo de 30 (trinta) 

dias para que a douta causídica apresente aos autos o cumprimento de 

sentença, bem como o memorial descritivo do débito reclamado, sob pena 

de arquivamento. Decorrido com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me conclusos para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236230 Nr: 845-60.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 63, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do teor da manifestação de fls. 56/57, 

verifico que assiste razão a parte executada, de modo que restituo o 

prazo legal ao douto causídico para que se manifeste no que entender 

cabível. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me conclusos. Intime-se. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237556 Nr: 1556-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de Marchi -ME, Nelson Vieira Lopes, Maurilio 

de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 109/110, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"ndefiro o pedido de fls. 99/102, amparada 

em iterativa jurisprudência do o Superior Tribunal de Justiça segundo a 

qual apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear 

bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por 

meio do sistema conhecido como BACEN-JUD."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237556 Nr: 1556-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de Marchi -ME, Nelson Vieira Lopes, Maurilio 

de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para que apresente o endereço 

atual dos executados, em quinze dias, sob pena de suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249316 Nr: 2736-82.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Sergio Alves dos Santos, Edson Alves dos 

Santos, Eguimar Maria de Fátima Alves dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Mendonça da Silva, Granja Marques e 

Caetano, Tranterra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Cruz Furlanetto Garcia 

Barbosa - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CABECA MOTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA APARECIDA COELHO DOS SANTOS 33841750850 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11580506, dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

na qual realizar-se-a na data de 07 de Março de 2018 às 14:00 horas, 

devendo o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-42.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA COSTA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11586448 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 02 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-49.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES N DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010375-49.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES N DE 

ARAUJO REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Vistos. 

Tendo em vista o cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. 

Gestor Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados no ID 

11130900 em favor da parte autora, conforme requerimento e dados 

bancários constantes no ID 11194133. Após, não havendo mais 

requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010079-90.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MARLENE PAIXAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário 

alvará para levantamento dos valores depositados no ID 11324413 em 

favor da parte autora, conforme requerimento e dados bancários 

constantes no ID 11456770. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010644-88.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA OLIVEIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010644-88.2016.8.11.0011 REQUERENTE: ANA CRISTINA OLIVEIRA DE 

AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Expeça-se o Sr. Gestor Judiciário 

alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em favor da 

exequente, conforme requerido no id nº 11435832. Após, não havendo 

mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas 

e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-33.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA KARLA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010400-33.2014.8.11.0011 REQUERENTE: MILENA KARLA NONATO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Expeça-se o Sr. Gestor Judiciário 

alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em favor da 

exequente, conforme requerido no id nº 11319821. Após, não havendo 

mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas 

e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-29.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010096-29.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Expeça-se o Sr. Gestor Judiciário alvará para levantamento dos 

valores depositados em juízo em favor da exequente, conforme requerido 

no id nº 11514194. Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 

15 dias, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-79.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010470-79.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário 

alvará para levantamento dos valores depositados no ID 11127984 em 

favor da parte autora, conforme requerimento e dados bancários 

constantes no ID 11417953. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 29 de janeiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE LIMA STROLISCHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000205-06.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ALBERTO DE LIMA 

STROLISCHEIN REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Expeça-se 

o Sr. Gestor Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados 

em juízo em favor da exequente, conforme requerido no id nº 11457652. 

Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o 

feito com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 

30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-60.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000182-60.2017.8.11.0011 REQUERENTE: NILSON ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista o cumprimento espontâneo 

da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário alvará para levantamento 

dos valores depositados no ID 11025726 em favor da parte autora, 

conforme requerimento e dados bancários constantes no ID 11037353. 

Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o 

feito com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 

30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-18.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERIA MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010045-18.2017.8.11.0011 REQUERENTE: GERIA MENDES PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário 

alvará para levantamento dos valores depositados no ID 11342052 em 

favor da parte autora, conforme requerimento e dados bancários 

constantes no ID 11527079. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-69.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE ROCHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010406-69.2016.8.11.0011 REQUERENTE: IVANETE ROCHA COSTA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da exequente, conforme requerido no id nº 11524851. Após, não 

havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com 

as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de 

janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-71.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR COUTINHO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000136-71.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CLAUDEMIR COUTINHO 

COELHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário 

alvará para levantamento dos valores depositados no ID 11343236 em 

favor da parte autora, conforme requerimento e dados bancários 

constantes no ID 11435534. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010665-64.2016.8.11.0011 REQUERENTE: RAQUEL MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista o cumprimento 

espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário alvará para 

levantamento dos valores depositados no ID 11327035 em favor da parte 

autora, conforme requerimento e dados bancários constantes no ID 
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11515926. Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, 

arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-82.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SOARES VICTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010054-82.2014.8.11.0011 REQUERENTE: VALMIR SOARES VICTOR 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos. Expeça-se o Sr. 

Gestor Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados em 

juízo em favor da exequente, conforme requerido no id nº 11487951. 

Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o 

feito com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 

30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-45.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010621-45.2016.8.11.0011 REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA PORTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da exequente, conforme requerido no id nº 11527259. Após, não 

havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com 

as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de 

janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO CONTARDI PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO)

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES OAB - MT0021708A (ADVOGADO)

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA OAB - MT0020410A (ADVOGADO)

ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES OAB - MT19967/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000108-06.2017.8.11.0011 REQUERENTE: VENICIO CONTARDI PENHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário 

alvará para levantamento dos valores depositados no ID 10876137 à 

10876163 em favor da parte autora, conforme requerimento e dados 

bancários constantes no ID 11177070. Após, não havendo mais 

requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-46.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000073-46.2017.8.11.0011 REQUERENTE: IONE MARIA DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Tendo em 

vista o cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados no ID 

11255094 em favor da parte autora, conforme requerimento e dados 

bancários constantes no ID 11457385. Após, não havendo mais 

requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-47.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS ANJOS LOPES (REQUERENTE)

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Certificado o trânsito em julgado, conforme consta no ID 

11121101, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Escoado referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de janeiro de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-49.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO CLEMENTE PINHEIRO (REQUERENTE)

SILVANA GOMES DE FRANCA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

TERRA NETWORKS BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000034-49.2017.8.11.0011 REQUERENTE: SILVANA GOMES DE FRANCA 

PINHEIRO, ABRAAO CLEMENTE PINHEIRO REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE 

S/A, TERRA NETWORKS BRASIL S/A Vistos. Expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em 

favor da exequente, conforme requerido no id nº 11252216. Após, não 

havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com 

as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de 

janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-78.2014.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010106-78.2014.8.11.0011 REQUERENTE: FLORENTINO BATISTA DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte autora, conforme requerimento e dados bancários constantes no ID 

11435917. Em seguida, intime-se a executada para pagar o valor 

remanescente fixado em sede de sentença de impugnação à execução, 

no prazo legal. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da R. Decisão de ID. 

11600650, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 11 

de Abril de 2018 às 15:30horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a 

parte autora do dia e horário da mencionada audiência. Ressalvo-lhe 

ainda, que o não comparecimento da parte autora na audiência 

conciliatória poderá ensejar na condenação as custas processuais, com 

base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-46.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa do Dr. Iuri Seror Cuiabano, do inteiro 

teor da Decisão constante do ID. 11544300 e do alvará de liberação de 

depósitos judicias juntado no ID. 11604308 nos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-46.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010608-46.2016.8.11.0011 REQUERENTE: IURI SEROR CUIABANO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Tendo em vista o cumprimento espontâneo da obrigação, 

expeça-se o Sr. Gestor Judiciário alvará para levantamento dos valores 

depositados no ID 11255601 em favor da parte autora, conforme 

requerimento e dados bancários constantes no ID 11407199. Após, não 

havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com 

as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de 

janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da R. Decisão de ID. 

11584368, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 17 

de Abril de 2018 às 14:00horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a 

parte autora do dia e horário da mencionada audiência. Ressalvo-lhe 

ainda, que o não comparecimento da parte autora na audiência 

conciliatória poderá ensejar na condenação as custas processuais, com 

base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010633-59.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NERES CRISTINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010633-59.2016.8.11.0011 REQUERENTE: NERES CRISTINA SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista o cumprimento 

espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário alvará para 

levantamento dos valores depositados no ID 11318715 em favor da parte 

autora, conforme requerimento e dados bancários constantes no ID 

11516019. Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, 

arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEILTON PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte autora acerca da R. Decisão de ID. 

11601460, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 17 

de Abril de 2018 às 16:00horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a 

parte autora do dia e horário da mencionada audiência. Ressalvo-lhe 

ainda, que o não comparecimento da parte autora na audiência 

conciliatória poderá ensejar na condenação as custas processuais, com 

base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000059-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da R. Decisão de ID. 

11601292, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 17 

de Abril de 2018 às 15:30horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a 

parte autora do dia e horário da mencionada audiência. Ressalvo-lhe 

ainda, que o não comparecimento da parte autora na audiência 

conciliatória poderá ensejar na condenação as custas processuais, com 

base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-11.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES ALEX ROSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010190-11.2016.8.11.0011 REQUERENTE: DIONES ALEX ROSSI DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos. Tendo em 

vista o cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados no ID 

11254683 em favor da parte autora, conforme requerimento e dados 

bancários constantes no ID 11370936. Após, não havendo mais 

requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-11.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR DE SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010384-11.2016.8.11.0011 REQUERENTE: ALCIR DE SANTANA SILVA 

REQUERIDO: CLARO Vistos. Tendo em vista o cumprimento espontâneo da 

obrigação, expeça-se o Sr. Gestor Judiciário alvará para levantamento 

dos valores depositados no ID 10965774 em favor da parte autora, 

conforme requerimento e dados bancários constantes no ID 11048065. 

Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o 

feito com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 

30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-15.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JONAS SGUAREZI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUDGET RENT A CAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923/O 

(ADVOGADO)

RAFAEL RODRIGO BRUNO OAB - SP0221737A (ADVOGADO)

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010149-15.2014.8.11.0011 REQUERENTE: JOSE JONAS SGUAREZI 

JUNIOR REQUERIDO: BUDGET RENT A CAR Vistos. Expeça-se o Sr. 

Gestor Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados em 

juízo em favor da exequente, conforme requerido no id nº 11311795. 

Após, não havendo mais requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o 

feito com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 

30 de janeiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-78.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANDREY GOBATTE DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010677-78.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARCUS ANDREY GOBATTE 

DE MATTOS REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Tendo em 

vista o cumprimento espontâneo da obrigação, expeça-se o Sr. Gestor 

Judiciário alvará para levantamento dos valores depositados no ID 

11428228 em favor da parte autora, conforme requerimento e dados 

bancários constantes no ID 11521179. Após, não havendo mais 

requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 30 de janeiro de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243290 Nr: 536-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sérgio da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado intimando o advogado para 

manfiestar acerca do cálculo de pena, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107113 Nr: 1587-95.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 PROCESSO/CÓD. Nº 107113

 Vistos etc.

Considerando que o pedido de autorização de saída temporária às fls. 

569/572 é extemporâneo, torna-se prejudicada sua análise.

Outrossim, tocante ao pedido de autorização para trabalho externo (fl. 

573/583), oficie-se ao Diretor da Cadeia a fim de que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre o pleito, justificando as razões que não 

permitiram o pretenso trabalho.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 1º de fevereiro de 2018.
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Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248702 Nr: 2444-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weber Caraceli de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luciana zanella - OAB:67842

 PROCESSO/CÓD. Nº 248702

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra WEBER 

CARACELI DE PAULA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 136735 Nr: 259-12.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A, Wellen Candido Lopes - OAB:11608-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 31 de janeiro de 2018, às 15h10min.

Autos n°: 136735

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

recuperando.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Derkian Gomes Evangelista. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Acolho a justificativa apresentada pelo recuperando.

Vistas às partes para manifestação quanto ao cálculo de pena, iniciando 

pela defesa.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

 Promotor de Justiça

Derkian Gomes Evangelista

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246777 Nr: 1518-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 PROCESSO/CÓD. Nº 246777

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 60/60-verso, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247148 Nr: 1707-94.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13681

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 30 de janeiro de 2018, às 15h00min.

Autos n°: 247148

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida foi ouvida a testemunha Edimar Rodrigues da 

Cruz Junior. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

As partes desistem da oitiva do Policial Glauber.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência da oitiva do Policial Glauber.

Com o retorno das missivas, declaro encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas às partes para memoriais, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 486 de 716



Promotor de Justiça

Ademir Martinez

 Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253859 Nr: 5153-08.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Castro Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 31 de janeiro de 2018, às 16h15min.

Autos n°: 253859

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré, o acusado Reginaldo Castro Faria e o acadêmico 

Fábio Henrique Santos Alves.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Rosa 

Maria Francisco, Joelino das Neves Cebalho e procedido o interrogatório 

da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

As partes desistiram das demais testemunhas.

Memoriais finais e sentença proferidos oralmente, mediante mídia 

áudio-visual acostado aos fólios (CD).

O réu asseverou que não deseja recorrer.

As partes desistiram do prazo recursal.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência das demais testemunhas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para o fim de CONDENAR o réu REGINALDO CASTRO FARIA, já 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no art. 

129, §9º, do Código Penal, pelo que passo dosar a pena.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é detentor de maus antecedentes 

(fls. 51-54v), vez que possui inúmeras condenações com trânsito em 

julgado, sendo que uma aqui será valorada e as demais como reincidência; 

a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser 

valorada negativamente; quanto à personalidade do agente, da mesma 

forma descabida a valoração; o motivo do crime consistiu na agressão à 

vítima, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de 

valorá-lo; as circunstâncias são graves, visto que a vítima é deficiente 

visual, tendo esfolado sua cara no asfalto com a conduta do réu, 

provocando as inúmeras lesões de fl. 64; o comportamento da vítima não 

contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena-base acima do 

mínimo legal, em 10 (dez) meses de detenção.

Não há circunstância atenuante, mas há a agravante da reincidência (fls. 

51-54v), pelo que exaspero sua pena em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) 

dias, pelo que valoro sua pena definitivamente em 01 (um) ano 03 (três) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção, à míngua de causas de aumento 

ou diminuição de pena.

Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, 

o regime de cumprimento da pena será o semiaberto, haja vista a 

valoração negativa dos antecedentes, reincidência e circunstâncias do 

delito, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º do Código Penal.

A considerar que o réu está detido há aproximadamente 04 (quatro) 

meses, já teria direito à obtenção do benefício da progressão de regime 

para o aberto, pelo que iniciará o cumprimento de sua pena em referido 

regime.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão 

condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que demonstra 

propensão à reiteração delituosa, sendo a custódia cautelar necessária 

para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade 

contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem 

jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua 

extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio 

social, impedindo a reiteração delitiva. Após consulta às folhas de 

antecedentes criminais carreadas aos autos (fls. 51-54v), constata-se 

que o acusado possui várias condenações transitadas em julgado, 

algumas envolvendo violência doméstica, demonstrando ser vezeiro na 

seara criminosa e o seu descaso com a aplicação da lei penal.

Há muito se entende que a probabilidade de reiteração criminosa constitui 

fator de risco apto para motivar a prisão preventiva (Periculum Libertatis).

A propósito, impende colacionar o seguinte julgado do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso sobre decretação de prisão feita por 

este juízo em caso semelhante:

“HABEAS CORPUS – FURTO MAJORADO (PRATICADO DURANTE O 

REPOUSO NOTURNO) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR 

OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA 

CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – NÃO 

VERIFICADA –

DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ALEGADA INADMISIBILIDADE 

DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – PACIENTE 

MULTIREINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E PROCESSADO POR FURTO 

MAJORADO (PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS) – TESE DE AUSÊNCIA 

DO PERICULUM LIBERTATIS – IMPROCEDENTE – RISCO À ORDEM PÚBLICA 

EVIDENCIADO – PACIENTE MULTIREINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO – PRESENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 

DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO 

PRISIONAIS – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL – 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS 

CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 

HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. (...) 3. Se o risco de reiteração delitiva, 

fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a 

garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos 

policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, pode também, 

com mais vigor ainda, ser deduzido da circunstância de se tratar de 

agente multireincidente específico na prática de crimes patrimoniais, não 

prosperando, por isso, a alegada ausência do periculum libertatis. 4. 

Restando cristalinamente demonstrada a insuficiência das acautelatórias 

menos gravosas, máxime porque irrisórias para se alcançar o fim colimado 

com o cárcere preventivo, que é barrar a recalcitrância delitiva do 

paciente e, assim, acautelar a ordem pública, descabe cogitar da 

substituição do ergástulo por outras medidas cautelares. 5. A mera 

possibilidade do indivíduo eventualmente ser condenado a cumprir pena 

em regime menos gravoso do que o fechado não impede que ele seja 

segregado cautelarmente, visto que toda e qualquer prisão antes da 

sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e 

cautelar, é admissível sempre que, nas situações legalmente autorizadas 

(art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e 

requisitos (art. 312 do CPP), não se confunde com a prisão-pena e, por 

isso, não pode ser cassada com base em conjecturas defensivas sobre 

as possíveis condições de cumprimento desta ultima, de natureza distinta. 

Além do que, na hipótese dos autos o paciente já foi condenado e o 

regime fixado para início do cumprimento da reprimenda é o fechado, logo, 

também por esta razão, incabível a substituição do cárcere por cautelares 

menos gravosas.” (HC: 1008124-79.2017.8.11.0000, TJMT, Relator: DES. 

GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/08/2017). Grifo nosso.

Por estas razões, havendo risco concreto à ordem pública, mantenho a 

prisão preventiva do condenado, com fulcro no art. 312 do Código de 

Processo Penal.

Saliento que não há incompatibilidade da negativa do direito de recorrer em 

liberdade e a fixação do regime aberto, visto que de imediato será 

expedida guia de execução provisória em referido regime.

Mantenho as medidas protetivas deferidas em favor da acusada pelo 

prazo de 01 (um) ano, estando o réu proibido de se aproximar da mesma 

de qualquer forma.

Findo referido prazo, deverá a vítima, nos trinta dias anteriores, 
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comparecer em Juízo para solicitar a manutenção das protetivas de forma 

justificada.

Intime-se a vítima.

Isento o réu do pagamento de custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Certificado o 

trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução 

provisória.

 Observe-se a detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal.

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e cumpram-se as disposições acima.

Nada mais, por mim, Vitória Godoy, encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

 Promotor de Justiça

Marcus Vinícius Esbalqueiro

Defensor Público

Reginaldo Castro Faria

Parte Ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 71339 Nr: 450-15.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Ozeias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

31 de janeiro de 2018 às 15h25min.

Autos n°: 71339

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este, e o acadêmico Fábio Henrique Santos Alves.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida foi ouvida a testemunha Valdir José da Silva e 

procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Nilson.

Solicite-se a devolução da missiva destinada ao interrogatório do réu sem 

cumprimento, visto que já foi interrogado nesta solenidade.

Aguardem-se os aportes da missiva, ou o respectivo prazo para 

cumprimento. Findo este, abram-se vistas às partes para memoriais finais, 

iniciando pelo Ministério Público, sendo que as precatórias serão juntadas 

aos autos no estado em que se encontrar.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Laudison Moraes Coelho

 Advogado

Gilvan Ozeias dos Santos

 Parte Ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 209487 Nr: 3078-29.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO 

- OAB:15679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 PROCESSO/CÓD. Nº 209487

 Vistos etc.

Considerando que o recuperando Leandro Gabriel Dominici possui outro 

processo executivo de pena, conforme consulta ao Sítio Eletrônico do 

Tribunal de Justiça, chamo o feito à ordem para revogar a decisão retro, 

pelo que determino que seja solicitado à Comarca de Cáceres a remessa 

urgente do processo executivo sob CI 210420, em nome do mencionado 

apenado.

Com o aporte do executivo, proceda-se com a unificação das penas, 

observando as alterações nas interrupções, data-base e remições.

Após, dê-se vista às partes para manifestação acerca da regressão 

definitiva e novo cálculo, no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa, 

para posterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 211476 Nr: 2309-90.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes ao advogado para que no prazo de 5 (cinco) dias manifestar 

acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236364 Nr: 917-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Soares de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 236364

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a arma apreendida às fls. 32, já fora restituída no 

incidente de código 246571, apensado a este presente feito. Declaro o 

perdimento das munições e chumbinhos apreendidos às fls. 32, devendo 

ser remetidos ao Comando do Exército, consoante art. 25 da Lei nº 

10.826/03 e art. 1.479 da CNGC, nos termos do Provimento nº 05/2017- 

CGJ, o qual dispõe sobre o depósito e destinação legal de armas e 

munições apreendidas nas dependências das unidades judiciárias.

Procedidas as determinações acima, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248702 Nr: 2444-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weber Caraceli de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luciana zanella - OAB:67842

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a douta advogada do réu para que no prazo de 10 (dez) 

dias apresentar a defesa previa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252862 Nr: 4591-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 01 de fevereiro de 2018, às 14h05min.

Autos n°: 252862

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Advogado da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Nayane 

Vitória dos Reis, Alda Ardaia Brito Ferraz, Carla Andréia dos Reis, Eric 

Adryan dos Reis Cruz, Tamara Caroline e procedido o interrogatório da 

parte ré Gonçalo da Silva Surubi. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Juliano Barreto Lopes

Advogado

Edson Gomes de Carvalho

 Advogado

Gonçalo da Silva Surubi

 Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255062 Nr: 5616-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Porto Esperidião-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 01 de fevereiro de 2018, às 15h30min.

Autos n°: 255062

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público e a 

Advogada da parte Ré Marim e o Defensor Público pelos demais corréus.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Nomeio o Defensor Público atuante nesta Comarca como defensor dos 

corréus.

Junte-se aos autos as fotografias mostradas pela defesa à testemunha.

Cumprida a missiva, devolva-se ao Juízo deprecante.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Marcus Vinícius Esbalqueiro

Defensor Público

 Francis Raiane Kischner

Advogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256240 Nr: 160-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 PROCESSO/CÓD. Nº 256240

Vistos etc.

Considerando o ofício de fl. 24, determino a suspensão do presente 

executivo de pena, bem como do prazo prescricional da pretensão 

executória, nos termos do art. 116, parágrafo único, do CP, visto que o 

recuperando encontra-se preso na ação penal sob CI 256240, na Cadeia 

Pública de São José de Quatro Marcos, cuja situação impossibilita o início 

do cumprimento de sua reprimenda no regime extramuros.

Destaco que o presente feito permanecerá suspenso até a efetiva soltura 

do recuperando ou eventual sentença condenatória oriunda do processo 

sob CI 256240, quando então serão unificadas as reprimendas e a 

consequente retomada do processo executivo de pena.

Por fim, revogo a audiência admonitória aprazada à fl.23.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92997 Nr: 1848-19.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Paulina Pereira Papa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal do I N S 

S - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 Vistos em correição, etc.

Considerando a divergência pelas partes acerca dos cálculos, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para elaboração de 

novos cálculos em observância a sentença proferida às fls. 134/137 dos 

autos principais em apenso (Código n. 44850).

 Com o aporte aos autos dos cálculos, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44850 Nr: 262-54.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Paulina Pereira Papa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, João Afonso Petenatti - OAB:12.230-A, Sônia Maria 

Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o deslinde do feito em apenso (Código n. 92997).

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41293 Nr: 686-33.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidio Tararão Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Aguarde-se o deslinde do feito em apenso (Código n. 82537).

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47542 Nr: 2966-40.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Aparecida Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ane Caroline dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. Eventual(is) diligências pagas mediante depósito NÃO 

PODERÃO SER UTILIZADAS e serão devolvidas ao depositante mediante 

requerimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77804 Nr: 1292-85.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a informação constante às fls. 52, intime-se a parte 

postulante para que, querendo, se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar que houve desistência e/ou 

abandono da causa, com a consequente extinção do processo.

 Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos imediatamente 

conclusos.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104374 Nr: 2940-95.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isalete Terezinha Mulinet Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, nos ditames do art. 357, 

IV e V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 06 de março de 

2018, às 17h30min.

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43893 Nr: 3272-43.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Leocádia Parahiba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361, Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:14.329 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Diante da Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pelo Instituto 

Executado às fls. 253/257v, intime-se a parte Exequente para, querendo, 

se manifestar no prazo de 15 (quinze), requerendo o que entender de 

direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47375 Nr: 2799-23.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Monteiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando a divergência pelas partes acerca dos cálculos, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para elaboração de 

novos cálculos em observância a sentença proferida às fls. 117/120.

 Com o aporte aos autos dos cálculos, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 2118-14.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar Largura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta por Julio Cesar Largura em desfavor da 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, com fundamento no 

art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Após o 

trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.P. I. C. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80438 Nr: 3612-11.2014.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Patricia Mottin Romagnole

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Milane, Flavio Rodrigo Mottin, Victor 

Miguel Milane Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Milene 

Arissava - OAB: MT 16.851, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 

14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 Vistos em correição, etc [...] Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.Analisando detidamente 

os autos, especialmente o documento de fls. 91 constato que de fato 

ocorreu o alegado erro material. Para sanar tal equívoco, onde se lê (fls. 

103): “Verificado que o contrato prevê a existência de 2.016 sacas de 

soja corresponde a mais de 2/3 do patrimônio declarado, vislumbro a 

possibilidade de venda da soja, bem perecível, contudo, deverá ser 

liberada imediatamente apenas a quantia de 25% (vinte e cinco por cento) 

do dinheiro apurado com a venda, sendo esse apto e suficiente para 

cobrir as despesas com impostos e custos adicionais, preservando os 

quinhões dos demais herdeiros.”Leia-se (fls. 103): “Verificado que o 

contrato prevê a existência de 4.032 sacas de soja correspondente a 

mais de 2/3 do patrimônio declarado, vislumbro a possibilidade de venda 

da soja, bem perecível, contudo, deverá ser liberada imediatamente 

apenas a quantia de 25% (vinte e cinco por cento) do dinheiro apurado 

com a venda, sendo esse apto e suficiente para cobrir as despesas com 

impostos e custos adicionais, preservando os quinhões dos demais 

herdeiros.” “Ex positis”, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo 

Civil, CONCEDO PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de Declaração 

interposto às fls. 105/106, cujo erro material já fora devidamente retificado, 

e passa a ser parte integrante da decisão de fls. 100/103. Mantenho todos 

os demais termos da decisão de fls. 100/103. De mais a mais, no intuito de 

evitar tumulto processual, antes da análise do pedido de fls. 131, 

CUMPRA-SE integralmente as deliberações proferidas às fls. 100/103, uma 

vez que constam pendências, tais como a citação do Município de Boa 

Esperança do Paraná e vistas ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81063 Nr: 4050-37.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Fernando Freo - ME, Rudinei Fernando 

Freo, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82537 Nr: 477-54.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍGIO TARARÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 Vistos em correição, etc.

Considerando a divergência pelas partes acerca dos cálculos, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para elaboração de 

novos cálculos em observância a sentença proferida às fls. 68/76 e 

acórdão de fls. 93/97 dos autos principais em apenso (Código n. 41293).

 Com o aporte aos autos dos cálculos, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entenderem de direito.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100539 Nr: 518-50.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Pires de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que não há questões processuais pendentes, dou o feito 

por saneado e determino a produção de prova testemunhal, depoimento 

pessoal e documental, nos ditames do art. 357, IV e V, do Código de 

Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 06 de março de 

2018, às 16h30min.

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 
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no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 592-07.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGNH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:MT/21.790/O, Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:MT/21.692/O, 

Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Guarda proposta por Gilson Gonçalves Neff Hanser 

em desfavor de Monica Santos Tanssini.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 76/77, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Manifestação do Ministério público à fl. 79, favorável a homologação da 

transação.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 76/77 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, para fins de:

CONCEDER a guarda compartilhada da menor Sofia Tanssini Hanser aos 

seus genitores Monica Santos Tanssini e Gilson Gonçalves Neff Hanser, 

com fundamento no art. 33 e seguintes da Lei n° 8.069/90;

 Expeça a Secretaria Judicial o competente Termo Definitivo de 

Compromisso de Guarda e Responsabilidade.

DETERMINAR ao Requerido Gilson Gonçalves Neff Hanser o pagamento de 

alimentos em favor de Sofia Tanssini Hanser, na quantia de ½ salário 

mínimo, atualmente equivalente ao valor de R$ 470,00 (quatrocentos e 

setenta reais) a serem pagos todo dia 10 (dez) de cada mês, bem como 

responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, médicas e odontológicas, desde que, não disponível junto 

ao Sistema Único de Saúde;

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas, na modalidade pro 

rata de 50% (cinquenta por cento) para cada postulante, ficando, porém, 

suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo 

Civil, e honorários conforme constou no acordo.

Ciência ao Ministério Público.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42881 Nr: 2238-33.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Gonçalves, Delcio Raimundi, 

Josefina Paulini Raimundi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 Vistos em correição, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43060 Nr: 2382-07.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Facchini S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maito & Maito Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Rampim Cassimiro - 

OAB:SP 218.164, Marco Antonio Cais - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 87, cumpra-se nos termos ali delineados, em 

observância a decisão à fl. 75.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89729 Nr: 4852-98.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO GOMES MIRANDA, Fernando 

Ambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 50, cumpra-se nos termos ali delineados.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76690 Nr: 304-64.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. Piaseski - ME, Loris Alexandre Peres 

Locatelli, Rodrigo Piaseski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco Bradesco S.A. em 

desfavor de SM Piaseski – ME, Loris Alexandre Peres Locatelli e Rodrigo 

Piaseski.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 43/44, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 44/49 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, c.c. o artigo 

924, III, do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios constante no item “5” à fl. 43v°, 
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por tratar-se de ato de competência da parte e não do juízo, uma vez que 

não consta determinação judicial nesse ponto.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48460 Nr: 3879-22.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47349 Nr: 2773-25.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A (antiga "vivo")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - OAB:MT 

17.826, José Alberto Couto Maciel - OAB:DF 513

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito acerca do delineado à 

fl. 237 pela parte Executada, sendo que o silêncio será considerado como 

concordância ao pagamento da obrigação.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73405 Nr: 1926-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogger dos Santos Zampieri - Me, Rogger dos 

Santos Zampieri, Patricia Monica Bellorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido pela parte Executada à fl. 102 e pelo Exequente à fl. 

105 dos autos, para fins de determinar à expedição de alvará judicial para 

liberação do valor constrito nos autos, nos termos ali requeridos, quando, 

então, intimem-se as partes para que informem os dados bancários 

necessários a liberação.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, manifestar-se nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30507 Nr: 153-79.2006.811.0086

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenir Capriata de Souza Lima, George Salvador Brito 

Alves Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos dos Santos, Naira Amélia dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301- MT, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Eder Wilson Gomes - OAB:MS 10.187-A

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos a sentença proferida nos autos do Processo n. 

0016951-95.2005.4.01.3600 com trâmite na Justiça Federal.

Ademais, intime-se a parte Requerida para se manifestar acerca da 

possibilidade de utilização de prova emprestada, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Por fim, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54775 Nr: 2253-94.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirio João Bianchezzi, Norival Pedro 

Bianchezzi, Nilton Jose Bianchezzi, Célia Rodrigues Pessoa Bianhezzi, 

Liane Albina Giacomoni Bianchezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito à fl. 116, cumpra-se nos termos ali delineados, 

guardando-se observância a decisão inicial prolatada à fl. 43.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49948 Nr: 1022-66.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio 

Norte do Estado de MT Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:MT 6.910, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:MT 

3.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o delineado na manifestação às fls. 151/156, renove-se a 

intimação da parte Requerente acerca da r. sentença às fls. 144/147, em 

observância aos Patronos dispostos no pleito às fls. 151/156, quando, 

então, declaro a nulidade da intimação efetuada à fl. 148.

Outrossim, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo fazendo 

constar como parte Autora ETEM – Empresa de Transmissão de Energia 

do Mato Grosso S.A, bem como atualize-se o cadastro dos Advogados da 

Requerente.

De mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao exarado na sentença às fls. 

144/147.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79274 Nr: 2505-29.2014.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Isabel Malheiros Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlei Miguel Soeiro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Cicero de Oliveira 

Motta - OAB:OAB/RS 55.937/O, Daniel Luis Nascimento Moura - 

OAB:MT-16604, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 18.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54385 Nr: 257-69.2012.523.0121

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio César Ferraz de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos em correição, etc. [...]. Da Instrução Probatória.Verificando que já 

constam nos autos os pleitos probatórios formulados pelas partes, vide 

audiência à fl. 85, defiro a produção de prova documental, testemunhal, 

depoimento pessoal do Autor e prova pericial.Em relação ao pedido da 

parte Requerente à fl. 85v°, postulando pelo depoimento pessoal dos 

representantes legais do Município Requerido, tenho pelo indeferimento. 

[...] Por sua vez, para melhor desenvolvimento do feito, a realização da 

audiência de instrução realizar-se-á após a realização da prova 

pericial.No tocante a produção da prova pericial, esta será arcada 

integralmente pela parte Requerida, uma vez que evidenciado a ocorrência 

de dano corporal, incumbe à Requerida prova quanto a sua não 

responsabilização.Da Prova Pericial.Em vista do delineado à fl. 105, revogo 

a nomeação anteriormente realizada, e NOMEIO o Senhor Guido Vaca 

Cespedes, CRM MT 5084, podendo ser localizado na Avenida das 

Figueiras, n. 893, Bairro Centro, Sinop/MT, CEP n. 78550-254, telefone (66) 

996160609, e-mail guivace@hotmail.com.Porém, para melhor efetivação da 

prova pericial, saliento que o seu desenvolvimento dar-se-á na seguinte 

ordem:1.Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, indicarem assistente 

técnico e apresentarem os quesitos, nos termos do art. 465, § 1°, do 

Código de Processo Civil.2.Com o aporte aos autos das manifestações 

das partes, intime-se o Senhor Perito, para caso aceite a designação, 

formular a proposta de honorários, apresentar currículo, com 

comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2°, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73325 Nr: 1841-32.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Reimann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Emerson 

Oliveira Alves, Fundação Mutuense de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristian Barichello - 

OAB:6512/MT, Giovane Moises Marques dos Santos - OAB:MT 

9.647-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Sem adv. - 

OAB:, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Vistos em correição, etc.[...] Da Instrução Probatória.Considerando o 

determinado na decisão saneadora e para melhor desenvolvimento do 

feito, a realização da audiência de instrução realizar-se-á após a 

realização da prova pericial.No tocante a produção da prova pericial, esta 

será arcada integralmente pela parte Requerida, uma vez que evidenciado 

a ocorrência de dano corporal, incumbe à Requerida prova quanto a sua 

não responsabilização.Da Prova Pericial.Com efeito, NOMEIO o Senhor 

Guido Vaca Cespedes, CRM MT 5084, podendo ser localizado na Avenida 

das Figueiras, n. 893, Bairro Centro, Sinop/MT, CEP n. 78550-254, telefone 

(66) 996160609, e-mail guivace@hotmail.com.Porém, para melhor 

efetivação da prova pericial, saliento que o seu desenvolvimento dar-se-á 

na seguinte ordem:1.Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, indicarem 

assistente técnico e apresentarem os quesitos, nos termos do art. 465, § 

1°, do Código de Processo Civil.2.Com o aporte aos autos das 

manifestações das partes, intime-se o Senhor Perito, para caso aceite a 

designação, formular a proposta de honorários, apresentar currículo, com 

comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2°, do Código de Processo 

Civil.3.Constando os autos com a manifestação do Senhor Perito, intime-se 

a parte Requerida para no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca 

da proposta de honorários, já que arcará integralmente com os honorários 

periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte 

(Município de Nova Mutum/MT e Emerson Oliveira Alves).3.1Saliento que 

havendo concordância com os valores arbitrados pelo Senhor Perito, deve 

a parte Requerida (Município de Nova Mutum/MT e Emerson Oliveira Alves) 

providenciar o depósito integral do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 5 (cinco) dias.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 28305 Nr: 1312-91.2005.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christian Geovani Gurka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Kerber, Centro Norte Insumos Agrícolas 

Ltda, Paulo Humberto Alves de Freitas, Mapfre Seguros Gerais S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:7973/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B, Nadir 

Gonçalves de Aquino - OAB:116353, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito às fls. 322/323, cumpra-se nos termos ali delineados, 

guardando-se observância ao fato que o ofício deve ser endereçado à 

Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso.

Com o aporte aos autos das informações devidas, renove-se o 

cumprimento da decisão às fls. 274/275, acerca da expedição de carta 

precatória para oitiva da Testemunha Engilberto Antunes de Lima.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87585 Nr: 3475-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrimaq Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta das Graças Almeida Dreher, Godoberto 

Dreher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito às fls. 49/50, cumpra-se nos termos ali delineados, em 

observância ao delineado na r. sentença às fls. 43/44.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94265 Nr: 2585-22.2016.811.0086
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Monica Bellorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT - Sicredi 

Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT 19.077-A

 Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por PATRÍCIA 

MONICA BELLORINI, qualificada nos autos, em relação a COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOSSIADOS OURO VERDE DE 

NATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, também qualificado, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:Manter a 

liminar deferida às fls. 20/24.DECLARAR a ilegitimidade passiva de Patrícia 

Monica Bellorini em relação aos autos da execução n. 

2585-22.2016.811.0086.Com o transito em julgado da sentença, 

retifique-se a capa dos autos da execução para retirar a embargante, 

prosseguindo a demanda somente em relação aos demais 

executados.Ante a sucumbência da embargada, condeno-a em custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa 

atualizado.P.I.C.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49877 Nr: 954-19.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior, Vera Arantes 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos, não se verifica até o presente momento a 

tentativa de citação dos Executados Martinho Dall Oglio Junior e Vera 

Arantes Campos, de modo que, indefiro o pleito da parte Exequente 

disposto às fls. 67/68.

 No mais, proceda a Secretaria Judicial com a expedição do respectivo 

mandado, conforme determinado à fl. 66.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110259 Nr: 6075-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LUAN ALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) , com a finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por 

seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, que deverá ser recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de 

Guias Online” – campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35363 Nr: 1668-18.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Merisio, Delírio Merisio, Maria Luciana 

Procópio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda May - 

OAB:16157/MT, Gilberto Donizeti Capeleto - OAB:10471/MT, Gildo 

Capeleto - OAB:7288-A/MT

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil 

S.A. em desfavor de Ildo Merisio, Delírio Merisio e Maria Luciana Procópio.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 186/192, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 186/192 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, determino a SUSPENSÃO do processo, com fulcro no 

artigo 313 do Código de Processo Civil, hipótese na qual os autos deverão 

ser remetidos ao arquivo provisório, até o integral cumprimento do 

avençado, ou provocação de uma das partes.

O processo deve ser suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

momento em que será intimada a parte Exequente para se manifestar 

acerca do acordo no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 3547-84.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raizen Combustiveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Bancov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8.184-A, RODOLPHO VANNUCCI - OAB:SP 217.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando as razões declinadas na decisão às fls. 75/77, para 

realização do arresto executivo, defiro o pleito à fl. 86.

Determino, assim, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Outrossim, no tocante a citação da parte Executada, determino que a 

Secretaria Judicial guarde observância ao endereço declinado no item “2” 

do pleito à fl. 86.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84852 Nr: 1874-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Medeiros Filho, Sadi Jose Mattes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Laura Secco - 

OAB:15.421/MT, João Paulo Moreschi - OAB:MT 11.686, Ricardo 

Turbino Neves - OAB:MT 12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 
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apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109472 Nr: 5685-48.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S.A, Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudete Espindola Cechet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE), com a finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por 

seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, que deverá ser recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de 

Guias Online” – campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 491 Nr: 1572-08.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CA-FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos em correição, etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte Exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo 

reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 2204 Nr: 23-75.1995.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Marco António de Figueiredo - OAB:MG. 33.521

 Vistos em correição, etc.

Defiro a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema 

Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Em relação o pedido de inscrição do nome da parte Executada nos 

cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo 

Civil, anoto que não consta convênio estabelecido entre o Tribunal de 

Justiça e os órgãos de proteção ao crédito.

Nesse ponto, cabe ponderar que a expedição de tal ofício não encontra 

ordenação procedimental pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso ou pela Corregedoria-Geral de Justiça, de modo que ausentes 

regras quanto aos emolumentos e forma de cumprimento, dificultando, 

assim, o regular cumprimento do texto legal, bem como o déficit de 

servidores desta Serventia Judicial.

Desta forma, determino a expedição de certidão de existência da ação, 

cabendo a parte Exequente providenciar os atos necessários ao registro 

do nome da parte Executada nos cadastros de inadimplentes, sob sua 

responsabilidade.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34338 Nr: 657-51.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinhos Antonio Novelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Siqueira Lima - 

OAB:SP 56.710, Bruno Ceren Lima - OAB:SP 305.008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Indefiro o pleito à fl. 54, uma vez que não intimado o executado da 

penhora.

Considerando que a ordem de penhora deve recair preferencialmente em 

dinheiro, ratifico a penhora via Bacenjud de fls. 50, juntando o resultado 

neste ato, como houve a realização de penhora de ativos financeiros, e 

sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39410 Nr: 2398-92.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon Cristiano Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Industrial Capital S.A, Banco 

Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB: MT 14.469-A, 

Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para “Cumprimento de Sentença”, fazendo constar 

Transportadora Mutuense LTDA como parte Exequente e Banco CNH 

Industrial Capital S.A. como parte Executada.

Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 
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art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46703 Nr: 2125-45.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elveni de Fátima Oliveira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Providencie a Secretaria Judicial a abertura de novo volume.

 Intimem-se os herdeiros da Sra. Elveni de Fátima Oliveira Dutra (fls. 

199/201), já falecida, para que no prazo de 15 (quinze) dias, em 

atendimento ao disposto no art. 103 e seguintes, CPC, acostem aos autos 

a devida procuração e efetuem por petição a habilitação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48021 Nr: 3445-33.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Rosa da Purificação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daciano de Matos, Deize Dorigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Nonato dos Santos - 

OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Indefiro o pleito da parte Exequente às fls. 40/41, mormente o resultado já 

constante nos autos à fl. 34.

Ademais, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, quando ao disposto na certidão à fl. 26, 

notadamente quanto a falta de citação da parte Executada.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70719 Nr: 3218-72.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo, Fiagril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Cesar Gonçalves 

Benites - OAB:MT 12.035

 Vistos em correição etc.

Indefiro o pedido de fls. 116, porque até o momento não fora solicitada a 

execução da sentença de fls. 94.

Neste sentido, importante ressaltar que somente Adir Freo e Union Agro 

Ltda efetuaram o acordo, sendo inexequível em relação aos demais 

executados a sentença, podendo, no entanto, prosseguir a execução.

Importante destacar que nenhum dos executados possui advogado nos 

autos, assim, tanto a intimação da sentença como eventual citação devem 

ser realizadas de maneira pessoal.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93506 Nr: 2169-54.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Aparecida de Alcantara, Felipe Alcantara 

Torquato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:MT 7.413

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por Felipe Alcântara Torquarto, neste ato 

representado por sua genitora Tereza Aparecida de Alcântara em 

desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:CONDENAR a 

empresa Requerida ao pagamento de danos morais em favor do Autor no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária da data da 

sentença, com base no INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da data do evento danoso. Condeno a parte Requerida ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código 

Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.Após o 

trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 13846 Nr: 191-67.2001.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boleslau Dziachan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Fontana, Espólio de Euli 

Bernadete Crusciaki Fontana, Martinho José Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Muhl 

- OAB:MT 4.624

 Vistos em correição, etc.[...].Por assim sendo, necessária a adoção das 

seguintes providências:1.Intime-se a parte Exequente para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente memorial de cálculo atualizado, 

considerando o delineado supra.2.Após, intime-se a parte Executada para 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o cálculo, sendo que o 

silêncio será considerado como concordância.3.Ultrapassado o prazo 

legal acima assinalado, e considerando a ausência de discordância, 

HOMOLOGO desde logo o cálculo apresentado.4.Por fim, na forma do art. 

513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada 

através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos autos 

Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.Fica a parte Executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Manual de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos a impugnação.No novo cálculo a ser apresentado pela parte 

Exequente deve constar a incidência da multa e honorários, ambos 

arbitrados em 10% (dez por cento), ante a inércia da parte 

Executada.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 33563 Nr: 3127-89.2006.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Claudiney de souza togo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento Ouro Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marize Terezinha Martins 

Pires - OAB:11888-B/MT, Regisson Jose de Castro - OAB:MT 

6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Certificado o fiel pagamento das custas, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36938 Nr: 3239-24.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Schimitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Nardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição etc.

Indefiro o pedido da parte Exequente à fl. 75 em relação a penhora de 

ativos financeiros em desfavor da parte Executada, uma vez que a parte 

somente se limita a peticionar pela penhora de ativos financeiros, a qual já 

teve resultados infrutíferos anteriormente.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Por sua vez, em relação o pedido de inscrição do nome da parte 

Executada nos cadastros de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do 

Código de Processo Civil, anoto que não consta convênio estabelecido 

entre o Tribunal de Justiça e os órgãos de proteção ao crédito.

Nesse ponto, cabe ponderar que a expedição de tal ofício não encontra 

ordenação procedimental pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso ou pela Corregedoria-Geral de Justiça, de modo que ausentes 

regras quanto aos emolumentos e forma de cumprimento, dificultando, 

assim, o regular cumprimento do texto legal, bem como o déficit de 

servidores desta Serventia Judicial.

Desta forma, determino a expedição de certidão de existência da ação, 

cabendo a parte Exequente providenciar os atos necessários ao registro 

do nome da parte Executada nos cadastros de inadimplentes, sob sua 

responsabilidade.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37060 Nr: 32-80.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Milton Fernandes, Buritis Empreendimentos 

Imobiliarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Savana S/A (Agropecuaria 

Catarinense)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Jacarandá Jove - 

OAB:4247/MT, Daniele Luizari Stábile - OAB:MT 10.420, Gabriel 

Gaeta Aleixo - OAB:11210-A, Samantha Tonhá Flores - OAB:MT 

9.636-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Mauricio Teixeira da Silva Matias - OAB:MT 

17.348-A

 “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, nego 

provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

326/328, mantendo inalterada a r. sentença à fl. 325/325v tal como 

concebida.De mais a mais, tendo em vista que o patrono constituído pela 

Autora/Embargada Buritis Empreendimentos Imobiliários Ltda. renunciou ao 

mandato conforme fls. 332, intime-se a referida parte para fins de 

regularizar a representação processual nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39411 Nr: 2399-77.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Union Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Industrial Capital S.A, Banco 

Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB: MT 14.469-A

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

161/161v, por Banco Bradesco S/A.

 Considerando o conteúdo infringente dos embargos, intime-se a parte 

Embargada, para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, requerendo o que 

entender de direito em relação aos Embargos de Declaração às fls. 

161/161v.

 Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

imediatamente conclusos para deliberação acerca dos Embargos de 

Declaração, bem como acerca do pedido de fls. 168.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41303 Nr: 679-41.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Vieira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 977-28.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Gregório Maschietto, Marcelo 

Aparecido Maschietto, Aleteia Medici Maschietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, Sandro Pissini Espíndola - OAB:SP 198.040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do fiel cumprimento do acordo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 55019 Nr: 2496-38.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J Faccio & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Da Certidão de Dívida Ativa n. 12 4 12 000574-78 (fls. 06/34).[...].Isto 

posto, ACOLHO PARCIALMENTE a manifestação da Executada J. J. Faccio 

& Cia Ltda – ME às fls. 59/63, para fins de:MANTER a penhora efetivada 

nos autos na quantia R$ 28.168,48 (vinte e oito mil, cento e sessenta e oito 

reais e quarenta e oito centavos), porquanto referente ao valor da CDA n. 

12 4 12 000574-78;DETERMINAR à expedição de alvará judicial para 

liberação de todo valor que exceda a quantia de R$ 28.168,48 (vinte e oito 

mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) em favor da 

parte Executada, quando, então, intime-a para que informe os dados 

bancários necessários a liberação;DETERMINAR a SUSPENSÃO do 

processo, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese 

na qual os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório, até o 

integral cumprimento do avençado, ou provocação de uma das partes.De 

mais a mais, desentranhem-se os documentos às fls. 91/94, para fins de 

promover a juntada deste aos autos correlatos, de tudo certificando a 

Secretaria Judicial.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70865 Nr: 3379-82.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pasquali & Jankoski Ltda, Rosangela Pasquali Jankoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ablair Zandona, Carli Roselei Ferst 

Zandoná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc. [...].De proêmio, importa salientar que no petitório 

às fls. 140/141, a parte Exequente formulou pedido de penhora de bens da 

parte Executada, tendo elencado os imóveis sobre o quais pretende a 

constrição, sendo deferido pelo juízo à fl. 148.Ato seguinte, aportou aos 

autos certidão de penhora, avaliação e depósito em relação aos bens 

elencados pelo Exequente, vide documentos às fls. 158/161.Cabe 

ponderar que o pedido de penhora de bens veiculado nos autos às fls. 

171/173, repete o pleito às fls. 140/141, quando, então, elencou os bens 

cuja constrição já consta realizada nos autos às fls. 158/161.Releva notar, 

que em relação a arguição de possível fraude contra credores cometida 

pelo Executado, cabe ao Exequente já dispondo de penhora em seu favor 

(fls. 158/161), proceder com os atos devidos, notadamente, o registro da 

penhora perante a matrícula dos imóveis constritos, e as medidas 

expropriatórias de estilo.Desta forma, INDEFIRO o pleito formulado pelo 

Exequente às fls. 171/173, considerando a repetição do formulado às fls. 

140/141, o qual já fora deferido e devidamente cumprido.De mais a mais, 

diante dos endereços constantes nos autos às fls. 166 e 168/170, 

intime-se o Executado Eder Ablair Zandona quanto a penhora realizada 

nos autos às fls. 158/161, na forma do item “c” do pleito às fls. 

171/173.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71979 Nr: 491-09.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Pereira do Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Carlos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Do compulso dos autos verifica-se que não houve a devida nomeação de 

curador especial à parte Executada citada por edital, vide fls. 33/35.

Desta forma, nomeio a Defensoria Pública Estadual como curadora 

especial à parte revel citada por edital, devendo o curador ser intimado 

para apresentar a manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.

Por fim, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte 

Exequente para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80446 Nr: 3621-70.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vilson Getten

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição etc.

Realmente a carta precatória de fls. 31/32 possuía diversas finalidades, 

tendo sido apenas efetuada a citação do devedor à fl. 36.

A carta precatória fora distribuída no ano de 2015, assim, sob a égide da 

antiga C.N.G.C./MT, neste contexto, deve ser oficiado ao juízo deprecado 

para este informar no prazo de 05 (cinco) dias o cumprimento dos artigos 

6.16.7.13 e 6.16.7.14, ambos da C.N.G.C./MT antes da devolução da 

missiva.

6.16.7.13 – Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar 

o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação 

no prazo, dar cumprimento ao pedido.

 6.16.7.14 – Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 

(trinta) dias, manifestação ou providência da parte interessada 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

desde que o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão. *

Após nova conclusão para analisar o pedido de fls. 39/40.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87034 Nr: 3107-83.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Pietra Ltda., Jonas Rafael 

Spolti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 

Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde em desfavor de Transportadora Pietra 

Ltda e Jonas Rafael Spolti.

A parte Exequente à fl. 32 dos autos, informa que a parte Executada 

efetuou o pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte Executada, pelo princípio da 

causalidade. Sem honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89736 Nr: 4856-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Labres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcelir de Fatima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837, RAFAELA KARASIAKI - OAB:19766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial.Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do 

art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários.Transitada 

em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104449 Nr: 2975-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nesta data, que nos termos da legislação vigente IMPULSIONO 

os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através 

de seu advogado, para complementar o pagamento da diligência efetuada 

às fls. 38/40, tendo em vista que o cumprimento da liminar e ato citatório é 

em Santa Rita do Trivelato/MT, zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107101 Nr: 4508-49.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonata Avelar Morch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Machado Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Verifico que a restrição não havia sido inserida por o veículo estar em 

nome de terceiro.

Contudo, mesmo atualmente constando o veículo em nome de Antônio 

Ferreira dos santos, entendo por bem inserir a restrição de transferência 

neste ato, bem como determinar que oficie ao Detran/MT, com urgência, 

para indicar o momento em que ocorreu a transferência do veículo pra 

terceiro, de modo a verificar eventual fraude contra credores.

 Determino, ainda, que a Secretaria Judicial proceda com a certificação 

quanto a revelia da parte Requerida em relação a decisão proferida às fls. 

37/40.

Com as informações do ofício, intime-se a parte Requerente para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109143 Nr: 5542-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ROSANGELA MACHADO TERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANO COSME DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieva - OAB:MT 

11.284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Inventário e Partilha ajuizada por Josefa 

Rosangela Machado Terto da Silva, em razão do falecimento de Luciano 

Cosme dos Santos. De proêmio, tendo em vista o valor do patrimônio a ser 

partilhado, utilizando-se para valoração do automóvel o valor de mercado, 

com fulcro no art. 292, parágrafo 3º, CPC, REAJUSTO o valor da causa 

para R$35.140,00 (trinta e cinco mil e cento e quarenta reais). Proceda a 

Secretaria Judicial com as devidas alterações no Sistema Apolo e capa 

dos autos com relação ao valor da causa. NOMEIO como inventariante 

Josefa Rosangela Machado Terto da Silva. Intime-se para que preste 

compromisso em 05(cinco) dias e, as primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, em conformidade com o art. 620 do NCPC. Na mesma 

oportunidade, devem ser aportadas aos autos as certidões negativas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal. Sendo de interesse da inventariante, junto às 

primeiras declarações, pode ser acostado plano de partilha amigável (art. 

651, NCPC). CITEM-SE, após, os interessados não representados, bem 

como a Fazenda (art. 626 NCPC), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art. 629 NCPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634 do NCPC), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações e digam em 10 (dez) 

dias (art. 637 do NCPC).Se concordes, ao cálculo e, após, digam, em 05 

dias (art. 638 do NCPC). DETERMINO a utilização do Sistema Bacenjud, 

para verificação de existência de ativos em nome do falecido. 

PROCEDA-SE também a pesquisa junto ao Renajud em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de 

cujus. Caso haja valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47704 Nr: 3128-35.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá (URR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mognon, Alceu Mognon, Ivani Belloni 

Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do fiel cumprimento do acordo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104302 Nr: 2912-30.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Empreendimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 69, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 500 de 716



recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000587-65.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE JERONIMO DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A. Visto, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende evento n. 13095852 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000702-86.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A. Visto, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

13325316 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000714-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RODRIGO SOUSA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Visto, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

13356694 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-69.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DENILSON THEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000729-69.2017.8.11.0086 
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REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: JAIR DENILSON 

THEVES Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante conta do termo de audiência de id. n. 11552688. Pois bem, nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante 

o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, 

e, em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010358-79.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE FERREIRA LUIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010358-79.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: IVONETE FERREIRA LUIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução para a produção de novas provas. 

De início, opino pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que o Reclamado faz parte do mesmo grupo econômico da BP 

Promotora de Vendas Ltda. – Bradesco Promotora, portanto, também é 

parte legítima para responder a presente ação. Cito julgado neste mesmo 

sentido: Processo Civil. Considerações acerca da litispendência e da coisa 

julgada. Art. 301, V e VI, § 3º, do Código de Processo Civil. Identidade de 

ação que se configura na repetição de partes, pedido e causa de pedir, 

inexistente no caso concreto. Extinção afastada, com julgamento do mérito 

nos termos do art. 515, § 3º do CPC. Ação declaratória de inexigibilidade 

de débito c.c. indenização por danos morais. Emissão indevida de cartões 

no nome da autora (inclusive de adicional em nome de pessoa a ela 

estranha) com cobrança de despesas em valor expressivo. Legitimidade 

do Banco Bradesco, instituição financeira do mesmo grupo econômico do 

Bradescard, administradora do cartão de crédito. Danos morais 

configurados. Transtorno, no entanto, inferior àquele oriundo de abalo ao 

crédito. Condenação em R$3.500,00. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 

40069612920138260002 SP 4006961-29.2013.8.26.0002, Relator: Maia da 

Cunha, Data de Julgamento: 30/10/2014, 4ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/11/2014) (g.n.) Quanto à impugnação ao pedido de 

justiça gratuita, é cediço que conforme o artigo 98 do Código de Processo 

Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. Ademais, sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da 

gratuidade colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE 

CONVICÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE 

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é 

assegurar a todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos 

comandos constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 

5º da Carta da Republica. 2. Deixando a parte autora de demonstrar que o 

réu reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

aforada por Ivonete Ferreira Luis em desfavor de Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, noticia a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. 

No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da 

inicial e apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de 

um Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento 

ou em Benefício Previdenciário devidamente assinado pela Reclamante, o 

que demonstra a regularidade da contratação do serviço bancário. 

Impende anotar que o contrato de n. 201447932300200000000 constante 

do extrato do SPC abrange o número do contrato informado pela 

Reclamante, qual seja, 793230020 e que, tratando-se de um contrato de 

financiamento, o valor a ser negativado sempre é o total da dívida 

corrigido, não havendo que se falar em contratos distintos. Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, 

principalmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Ainda que assim não fosse, a indenização pleiteada pela 

Reclamante encontraria óbice na súmula 385 do STJ, dada a existência de 

diversos apontamentos anteriores ao discutido nestes autos, o que 

descaracteriza a alegação de dano moral. Essas premissas forçam a 

reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, nos moldes do 
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artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, outrossim, pela 

revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 6517122]. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de janeiro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANY KARINE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000339-02.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ESTEFANY KARINE DE OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória, nos moldes do inciso I, do artigo 355, do Código de 

Processo Civil. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Trata-se de Ação de 

Indenização por Dano Materiais e Morais proposta por Estefany Karine de 

Oliveira e Silva em desfavor de Dismobras Importação, Exportação e 

Distribuição de Moveis e Eletrodomésticos S.A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vejo que a razão milita a 

favor da Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (artigo 373 I e II) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia a Reclamante que em maio de 2016 adquiriu da Reclamada um 

aparelho de ar condicionado da marca Sprinter no valor de R$ 2.764,78 

(dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), 

que pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) a vista, 4 (quatro) parcelas no 

carnê no valor de R$ 203,87 (duzentos e três reais e oitenta e sete 

centavos) cada uma e o restante no cartão de crédito em R$ 15 (quinze) 

parcelas no valor de R$ 76,62 (setenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos) cada uma. Aduz que quando estava na terceira parcela do 

cartão a Reclamada entrou em contato afirmando que o produto não 

estava mais em estoque e que a compra seria cancelada. Relata que até o 

cancelamento havia feito o pagamento de R$ 1.845,00 (um mil oitocentos e 

quarenta e cinco reais), mas que só teve o valor da entrega restituído 

faltando ainda a devolução do valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e 

cinco reais). Argumenta que procurou o PROCON desta cidade na 

tentativa de reaver o dinheiro, porém não obteve êxito, fatos que 

motivaram a propositura da presente ação. Em contestação a Reclamada 

alegou que entrou em contato com a Reclamante por diversas vezes, com 

a administradora do cartão de crédito e que realizou todas as tratativas 

possíveis para auxiliar a Reclamante com o cancelamento do pedido, bem 

como combateu a alegação de ocorrência de danos morais. Pois bem, no 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, em que pese às 

alegações da Reclamada, esta não comprovou que prestou o serviço de 

forma adequada, pois não fez prova mínima de que tenha efetuado a 

devolução da quantia à Reclamante, porque a única prova apresentada, 

consistente em um espelho do seu sistema interno é inservível, posto que 

de produção unilateral e sem informações do valor restituído. Assinalo que 

a única prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de 

telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints de 

telas servem apenas para corroborar com a existência de outros 

documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) Portanto, a Reclamada 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar que efetuou o 

reembolso da quantia despendida pela Reclamante pela venda cancelada, 

tonando necessária a sua responsabilização pelos danos a ela 

ocasionados. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Assim sendo, verifico que ocorreram diversos transtornos na aquisição 

do produto pela Reclamante, pois além de ter ocorrido o cancelamento da 

compra, mesmo após o pagamento da entrada e de 3 (três) parcelas, 

ainda não teve seu dinheiro restituído, tendo que buscar auxílio do 

PROCON e do Judiciário e essas circunstâncias autorizam reconhecer a 

procedência do pedido de restituição da quantia despendida, contudo, na 

forma simples, visto não se amoldar ao caso o previsto no parágrafo único 

do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica 

unicamente a casos onde o pagamento ocorre de forma indevida. Quanto 
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ao dano moral, certo é que houve situação excepcional que força acolher 

a tese de que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Colaciono julgado a corroborar com o entendimento 

adotado: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE MERCADORIA - 

ATRASO NA ENTREGA - CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO - DEMORA 

NA RESCISÃO DO CONTRATO E NO ESTORNO DO VALOR PAGO - DANO 

MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO 

INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - ASTREINTE - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - 

NÃO CABIMENTO EM TESE - TÓPICO NÃO RECORRIDO - MANUTENÇÃO - 

RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM 

PARTE. - A teor do art. 14, do CPC, o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. - Se a ré foi negligente ao não entregar o produto no prazo 

ajustado e ao não proceder à devolução do valor pago quando do 

cancelamento da transação, constatada restou a falha na prestação dos 

serviços prestados, ficando ela sujeita à reparação dos danos morais. - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma 

proporcional às circunstâncias do caso, e com razoabilidade. - Não cabe o 

arbitramento de astreintes para obrigação que implica pagamento, 

devendo ser mantida em seu pequeno valor somente em razão da 

ausência de recurso em tal tópico. Recurso principal não provido, recurso 

adesivo provido em parte. (TJ-MG - AC: 10079100140478001 MG, Relator: 

Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/02/2014, 

Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2014). 

(g.n.). Assim, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Desta forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. In casu, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. O dano moral foi 

fixado nesse patamar, principalmente, porque a parte autora tentou 

resolver administrativamente e não conseguiu o resultado, demonstrando 

o descaso da empresa. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para CONDENAR a Reclamada a restituir a 

Reclamante o valor de R$ R$ 1.045 (um mil e quarenta e cinco reais), 

corrigido monetariamente desde o desembolso e juros de mora a contar da 

citação e a pagar a Reclamante o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC 

a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial 

Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as parte por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON MOTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000146-84.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WEMERSON MOTA SILVA REQUERIDO: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Quanto à impugnação ao pedido de 

justiça gratuita, é cediço que conforme o artigo 98 do Código de Processo 

Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. Ademais, sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da 

gratuidade colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE 

CONVICÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE 

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é 

assegurar a todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos 

comandos constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 

5º da Carta da Republica. 2. Deixando a parte autora de demonstrar que o 

réu reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Wemerson Mota Silva em desfavor de Embratel TVSAT Telecomunicações 

S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, aduzindo não ter contratado seus serviços e que isso lhe 

causou danos morais. Desta forma, propôs a presente ação requerendo a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

defesa a Reclamada argumenta que o valor objeto do apontamento é 

legítimo e devido, bem como combate a existência de danos morais. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Pois bem, verifico 

que as alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova 

alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 

apresentar documentos capazes de amparar as suas alegações, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante e constatar a contratação 

de serviço, bem como a sua inadimplência. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, não prevalece a alegação de 

ocorrência de fraude alegada pela Reclamada, uma vez que, assumindo o 

risco do negócio, é sua a responsabilidade de zelar pela lisura de suas 

contratações e diligenciar no sentido de evitar fraudes perpetradas por 

terceiros, nos exatos moldes da atual jurisprudência consoante segue: 

Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais. Sentença de procedência. Negativação indevida decorrente 

de fraude. Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. 

Na hipótese, o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A 

existência de outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente 

pelo devedor não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os 

termos da Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta 
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majoração, haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A 

SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 

557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 

RJ 0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Por fim, não há 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso, pois a outra 

inscrição restritiva constante do extrato não é anterior à discutida nestes 

autos. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI BARTNISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010221-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIELLI BARTNISKI REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não se observa complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Danielli Bartniski ingressou 

com a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos 

Morais em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros 

relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima, por se tratar cessão de crédito e a combater a 

existência de danos morais. Todavia, as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto do apontamento 

junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, deixando de carrear 

aos autos o contrato entabulado entre a Reclamante e o suposto cedente 

do crédito, documento este imprescindível no amparo de suas alegações e 

apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 
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Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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Processo Número: 8010302-12.2017.8.11.0086
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GILMAR MODESTO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010302-12.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILMAR MODESTO DE ABREU REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Opino pelo afastamento da preliminar de conexão uma vez 

q u e  j á  f o r a  p r o f e r i d a  s e n t e n ç a  n o  p r o c e s s o  n . 

8010303-94.2017.8.11.0086. No mérito. Gilmar Modesto de Abreu 

ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

por Danos Morais em face de Ativos S.A. Cia Securitizadora de Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima, por se tratar cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 
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Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto 

do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, 

deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o Reclamante 

e o suposto cedente do crédito, documento este imprescindível no amparo 

de suas alegações e apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita e, ainda, em 

consonância com o atual entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado abaixo 

transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Por fim, não há 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso, pois a outra 

inscrição restritiva constante do extrato não é anterior à discutida nestes 

autos, contudo, o fato de ser devedor contumaz serve para reduzir a 

indenização ao final, tendo em vista que não fora comprovado que as 

outras negativações foram indevidas. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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DACKSON JAIME DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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REQUERENTE: DACKSON JAIME DA SILVA GOMES REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima 

facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto a preliminar de 

carência da ação, esta se confunde com o mérito e com ele será 

analisada. Dackson Jaime da Silva Gomes ingressou com a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros relatando 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima, por se tratar cessão de crédito e a combater a 

existência de danos morais. Todavia, as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto do apontamento 

junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, deixando de carrear 

aos autos o contrato entabulado entre o Reclamante e o suposto cedente 

do crédito, documento este imprescindível no amparo de suas alegações e 

apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.500,00 (três 

mil quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita e, ainda, em 

consonância com o atual entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado abaixo 

transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Por fim, não há 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso, pois a outra 

inscrição restritiva constante do extrato não é anterior à discutida nestes 

autos, contudo, a quantidade de negativações anteriores, não 

contestadas, e em curto espaço de tempo, serve para minorar o dano 

moral. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 
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L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000066-23.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não se observa complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Angela Maria dos Santos 

ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

por Danos Morais em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima, por se tratar cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto 

do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, 

deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a Reclamante 

e o suposto cedente do crédito, documento este imprescindível no amparo 

de suas alegações e apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 
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proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000285-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JACKELINE DIAS DE SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de 

acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não há que se falar em 

complexidade suficiente a afastar a competência deste Juizado Especial 

pela alegada necessidade de perícia contábil, posto que tal prova se 

mostra desnecessária no caso em apreço. Jackeline Dias de Souza 

ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

por Danos Morais em face de Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados NPL I relatando que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima, por se tratar 

cessão de crédito e a combater a existência de danos morais. Todavia, as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o 

valor objeto do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é 

devido, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pela Reclamante, ao passo que ele não demonstra que a 

anterior é indevida e que está sendo discutida judicialmente, não havendo, 

portanto, que se falar em indenização por danos morais, diante da 

previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela Reclamante, é certo que possui negativação preexistente. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem 

indenização por danos morais ante a preexistência de outra negativação, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 
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Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000444-76.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCINEIDE ALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Ainda, opino 

pelo afastamento da suscitada preliminar de falta de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

Lucineide Alves de Almeida em desfavor de Banco Bradesco S.A. 

Sustenta a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de dois débitos 

que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

serem as anotações restritivas legítimas e a combater a existência de 

danos morais. Entretanto, verifico que as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova alguma de que os valores objetos 

das inscrições restritivas são devidos, deixando de comprovar por meio 

de documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente 

julgado abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR 

INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 
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Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Desta forma, a 

procedência da ação é medida que se impõe. Apesar das outras 

negativações anteriores e excluídas não terem o condão de afastar a 

condenação por danos morais, servem para minora-lo, verificado que a 

pessoa não preza pelo seu "bom nome". Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistentes os débitos 

objetos das inscrições restritivas e para CONDENAR o Reclamado a pagar 

a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pela manutenção da decisão 

que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9744811]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI PETRUNILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000448-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCINEI PETRUNILIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por Jucinei Petrunílio em desfavor de Banco Bradesco 

S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

serem a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto, verifico que as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o Reclamante possui diversas 

anotações posteriores aquela objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

manutenção de decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9744844]. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 
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posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON MAIKE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000416-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PETERSON MAIKE COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Quanto à 

alegação em preliminar de contestação quanto à ausência de documentos 

indispensáveis à propositura, esta se confunde com o mérito e com ele 

será analisada. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Peterson Maike Costa em 

desfavor de Banco do Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer. Aduz o 

Reclamante que é titular de uma conta no banco Reclamado apenas para 

receber salário e que não utiliza cartão de crédito, mas ainda assim, seu 

nome fora negativado em razão de uma compra online que afirma não ter 

efetuado. Por estas razões propôs a presente ação requerendo a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. No entanto, em 

contestação, o Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou 

provas suficientes da existência de contratação de um cartão de crédito, 

consoante se infere do documento anexado a id. n. 10790543 intitulado 

Declaração de Propósitos e Natureza da Relação de Negócio, devidamente 

assinado pelo Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação 

do cartão de crédito. Demonstrada a contratação de cartão de crédito, não 

há que se falar em desconhecimento de transações com ele realizadas, 

mesmo porque não há nos documentos indícios de fraude ou notícia de 

furto. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome da 

Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular 

do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de 

provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para 

atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. No mais, opino pela revogação da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9462983]. É o projeto de sentença que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000222-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALAN DE SOUSA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Quanto a preliminar de carência da ação, esta se confunde 

com o mérito e com ele será analisada. Alan de Souza Silva ingressou com 

a presente Ação de Indenização por Danos Morais em face de Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros relatando que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de dois débitos que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência dos débitos e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

dos débitos, afirmando ser as anotações restritivas legítimas, por se tratar 

cessão de crédito e a combater a existência de danos morais. Todavia, as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que 

os valores objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao 

crédito são devidos, deixando de carrear aos autos os contratos 

entabulados entre o Reclamante e o suposto cedente dos créditos, 

documentos estes imprescindíveis no amparo de suas alegações e apto a 

constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 
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cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude dos débitos que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita e, ainda, em 

consonância com o atual entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado abaixo 

transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Por fim, não há 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso, pois a outra 

inscrição restritiva constante do extrato não é anterior à discutida nestes 

autos, contudo serve para minorar o dano moral. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistentes os débitos 

objeto das inscrições restritivas e para CONDENAR a Reclamada a pagar 

ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010197-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RUTE DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. No mais, a petição de id. n. 
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8785605 deve ser desentranhada dos autos pois não guarda relação com 

este processo. Cuida-se de Ação de Indenização Por Danos Morais 

proposta por Ruth da Silva Rodrigues em desfavor de Ativos S.A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta e 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança 

Poupex Pessoa Física, devidamente assinado pela Reclamante junto ao 

Banco do Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito e pelo 

competente instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não 

conste nos autos documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do 

crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a 

obrigação da Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo 

crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito não tem o condão de impedir o cessionário de exercer 

os atos conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do 

Código Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). Quanto ao débito, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude da anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome da Reclamante não só 

é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000136-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDIVAN DE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Edivan de Oliveira da Silva ingressou com a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por 

Danos Morais em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de dois débitos que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

ser as anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de créditos e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objeto dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o 

Reclamante e o suposto cedente dos créditos, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 
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autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser 

de sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Desta forma, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só é capaz de 

ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, verifico que há 

negativação preexistente no extrato apresentado pelo Reclamante, ao 

passo que ele não demonstra que a anterior é indevida e que está sendo 

discutida judicialmente, não havendo, portanto, que se falar em 

indenização por danos morais, diante da previsão da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pelo Reclamante, é certo que 

possui negativação preexistente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistentes os débitos objetos das anotações restritivas, sem 

indenização por danos morais ante a preexistência de outra negativação, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOMAR LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000636-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOMAR LEMES DE ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não se observa complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Quanto ao pedido para 

oficiar o Banco do Brasil, opino pelo seu indeferimento, uma vez que, 

como parte legítima no processo, autora da negativação e cessionária do 

crédito, é ônus da Reclamada comprovar a existência do contrato que 

originou o apontamento do nome do Reclamante junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Passo à análise do mérito. Jomar Lemes de Almeida 

ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

por Danos Morais em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima, por se tratar de cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto 

do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, 

deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o Reclamante 

e o suposto cedente do crédito, documento este imprescindível no amparo 

de suas alegações e apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 
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demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita e, ainda, em 

consonância com o atual entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado abaixo 

transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Por fim, não há 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso, pois as outras 

inscrições restritivas constantes do extrato não são anteriores à discutida 

nestes autos, contudo, possuem potencial para minorar o dano moral, 

tendo em vista que refletem que o consumidor não presa pelo seu "bom 

nome". Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000140-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDVAN DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Quanto a preliminar de carência da ação, esta se confunde 

com o mérito e com ele será analisada. Edvan da Silva Nascimento 

ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais em face de Ativos S.A. Securitizadora de 

Créditos Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima, por se tratar cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto 

do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, 

deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o Reclamante 

e o suposto cedente do crédito, documento este imprescindível no amparo 

de suas alegações e apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 
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OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Por fim, não há 

falar em aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso, pois a outra 

inscrição restritiva constante do extrato não é anterior à discutida nestes 

autos. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-74.2016.8.11.0086
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ANTONIO CARLOS DE JESUS ALMEIDA (REQUERIDO)
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010035-74.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEITON DE MOURA VIANA REQUERIDO: ANTONIO 

CARLOS DE JESUS ALMEIDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento, mormente após a realização de audiência de 

instrução (id. n. 9847178). Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. Decido. De 

início, opino pelo indeferimento do pedido de redesignação da audiência de 

instrução formulado no petitório de id. n. 9814654 pois quando do não 

comparecimento da parte à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorreu, posto que referida petição aportou aos autos no decorrer da 

audiência. O § 1º do artigo 362 do Código de Processo Civil é expresso em 

prescrever que: Art. 362. A audiência poderá ser adiada: Omissis § 1º O 

impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o 

sendo, o juiz procederá à instrução. E no sentido da lei é o seguinte 

julgado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DA 

RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 20, DA LEI 9.099/95. IMPEDIMENTO DE 

COMPARECIMENTO QUE DEVE SER COMPROVADO ATÉ A ABERTURA DA 

AUDIÊNCIA ? APLICAÇÃO DO ART. 453, II, § 1°, DO CPC. ATESTADO 

MÉDICO JUNTADO NOVE DIAS APÓS E QUE NÃO COMPROVA A 

INCAPACIDADE DA RECLAMADA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA POR SEUS 
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PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal 

Juizados Especiais do Estado do Paraná, conhecer do recurso, e no 

mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0010431-56.2011.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: Eveline Zanoni 

de Andrade - - J. 02.03.2015). (g.n.) Desta maneira, o Reclamado não 

cumpriu com o disposto no § 1º do artigo 632 do CPC, o que culmina no 

indeferimento do seu pleito de redesignação com a continuação dos atos 

processuais e a consequente prolação da sentença, inclusive com a 

decretação de sua revelia. Passo a análise meritória. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Cleiton de Moura Viana em 

desfavor de Antonio Carlos de Jesus Almeida. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao 

Reclamante. Ressai dos autos que o Reclamado foi regularmente intimado 

da audiência de instrução, todavia deixou de comparecer à sessão, 

tornando-se, dessa forma, revel. Nesse passo, o Artigo 20 da Lei 

9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia é medida a ser aplicada. Não bastassem os efeitos da revelia, a 

impor a presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe observar 

que o Reclamante fez prova suficiente do alegado para o deslinde da 

questão. Assim, sustenta o Reclamante que é major da Polícia Militar e que 

o Reclamado compareceu ao quartel e ao encontrar uma equipe de 

policiais passou a imputar ao Reclamante o crime de furto de um capacete. 

Que em ocorrência do dia anterior havia sido apreendida uma motocicleta 

em que o irmão do Reclamado era condutor e este afirmava 

veementemente que o Reclamante havia furtado referido bem. Narra que 

os policiais presentes na unidade informaram ao Reclamado que o 

capacete junto com os demais pertences haviam sido entregues ao policial 

civil plantonista no dia dos fatos. Relata que o Reclamado afirmou aos 

policiais que compareceria até a policia judiciária civil e se o capacete não 

estivesse lá iria denunciar o Reclamante junto à corregedoria. Assim, 

propôs a presente ação pleiteando indenização por danos morais. As 

alegações do Reclamante restaram devidamente comprovadas pelas 

oitivas das testemunhas devidamente compromissadas Sr. Romullo da 

Silva Lenz e Claudemir Aparecido de Oliveira que confirmaram ter 

presenciado o Reclamado acusar o Reclamante de furto do capacete. 

Assim, estando comprovando os fatos trazidos à apreciação, se impõe a 

procedência da pretensão. A Constituição da República, no inciso V e X 

do seu artigo 5º expressa que: Art. 5º, omissis V - É assegurado o direito 

de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; (...) X – São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Desta 

maneira, entendo que a falsa imputação de crime de furto do capacete ao 

Reclamante foi capaz de macular a sua honra, que é o conjunto de 

qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos 

concidadãos, o bom nome, a reputação, portanto merece e deve ser 

tratada com respeito e zelo por todos, ensejando justa reparação, quando 

atacada. Além disso, o artigo 186 do Código Civil Brasileiro assevera que: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. Nesse passo é o disposto no artigo 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo”. Nesse sentido é o atual entendimento 

jurisprudencial: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO. APREENSÃO DE VEÍCULO. 

CONSTRANGIMENTO. INTENÇÃO DIFAMATÓRIA E INJURIOSA. DANOS 

MORAIS. QUANTUM. MAJORADO. DANOS MATERIAIS. NÃO 

COMPROVADOS. Ação que visa indenização por danos morais e materiais 

em face de imputação de crime (furto). Registro de ocorrência junto à 

autoridade policial que deu causa a apreensão do veículo do autor. Nos 

termos do artigo 186 c/c 927 do Código Civil, aplicável à espécie, a 

obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano, 

ilicitude do ato e nexo causal, presentes no caso concreto. A acusação 

excessiva com a exposição a situação humilhante e vexatória acarreta 

dano moral indenizável. Montante indenizatório majorado de R$10.000,00 

(dez mil reais) para R$ 13.000,00 (treze mil), considerando-se, 

principalmente, o caráter punitivo da reparação, dada a gravidade da 

ofensa, além de causas semelhantes. Danos materiais. Não comprovados. 

Sentença mantida no ponto. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70069247807, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 03/11/2016). 

(g.n.) Neste passo, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Isto posto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para condenar o Reclamado a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a partir do evento 

danoso, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial 

Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de 

setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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(ADVOGADO)

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000171-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LISONIA RIBEIRO SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de 

acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não há que se falar em 

complexidade suficiente a afastar a competência deste Juizado Especial 

pela alegada necessidade de perícia contábil, posto que tal prova se 

mostra desnecessária no caso em apreço. Lisonia Ribeiro Santos 

ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

por Danos Morais em face de Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados NPL I relatando que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 
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do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima, por se tratar 

cessão de crédito e a combater a existência de danos morais. Todavia, as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o 

valor objeto do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é 

devido, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pela Reclamante, ao passo que ele não demonstra que a 

anterior é indevida e que está sendo discutida judicialmente, não havendo, 

portanto, que se falar em indenização por danos morais, diante da 

previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela Reclamante, é certo que possui negativação preexistente. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem 

indenização por danos morais ante a preexistência de outra negativação, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IONES DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000137-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IONES DA SILVA MORAIS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório conforme permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De 

início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que preenche os 

requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Ione da Silva Morais em 

desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Afirma a 

Reclamante que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que alega desconhecer. Por esta 

razão, propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Pois bem, noto que a Reclamada foi 

regularmente citada, consoante se infere do AR anexado a id n. 9751375 

destes autos, entretanto, não compareceu a audiência de conciliação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Nesse passo, o Artigo 20 da Lei 

9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia, é medida que se impõe. Ora, a afirmação da Reclamante passa a 

adquirir o status de verdade formal em virtude da revelia da Reclamada, 

pois que, tratando-se de direito disponível e que não necessita ser 

provado em audiência, é perfeitamente aplicável à regra do artigo 335, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para que o juiz conheça diretamente 

do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a impor a presunção de 

veracidade das alegações trazidas, cabe observar que a Reclamante fez 

prova suficiente do alegado, juntando a documentação necessária ao 

deslinde da questão e da contestação sob id. n. 10228510 e seus 

documentos, não ressai prova em contrário. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 
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jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da anotação restritiva, bem 

como para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução do 

mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-73.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000289-73.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Quanto a preliminar de carência da ação, esta se confunde 

com o mérito e com ele será analisada. Maria Auxiliadora da Silva 

ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

por Danos Morais em face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima, por se tratar cessão de crédito e a 

combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto 

do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é devido, 

deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a Reclamante 

e o suposto cedente do crédito, documento este imprescindível no amparo 

de suas alegações e apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 
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consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER NEVES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000578-06.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: HELDER NEVES FIGUEIREDO REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Não há que se falar 

em inépcia da inicial uma vez que a peça de ingresso atende aos 

requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto à impugnação ao 

pedido de justiça gratuita, é cediço que conforme o artigo 98 do Código de 

Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. Ademais, sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da 

gratuidade colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE 

CONVICÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE 

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é 

assegurar a todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos 

comandos constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 

5º da Carta da Republica. 2. Deixando a parte autora de demonstrar que o 

réu reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Helder Neves Figueiredo em desfavor de Embratel TVSAT 

Telecomunicações S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

referente a um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito e exercício regular de direito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência do Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 
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sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente 

julgado abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR 

INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CICERO PAIVA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000544-31.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO CICERO PAIVA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução para a produção de novas provas. 

Não se observa complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais aforada por Antonio Cícero Paiva Silva em desfavor de Banco 

Bradesco Cartões S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de extratos de movimentação 

de conta corrente e cartão de assinatura grafada de próprio punho pelo 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação do serviço 

bancário. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 
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comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do 

Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular 

do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de 

provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para 

atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, 

principalmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Ademais, anoto que não houve impugnação à contestação, 

oportunidade que o Reclamante teria para se contrapor aos argumentos e 

documentos apresentados. Assim, essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, outrossim, pela 

revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9920793]. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELINGTON DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000144-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE WELINGTON DE JESUS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto à impugnação ao 

pedido de justiça gratuita, é cediço que conforme o artigo 98 do Código de 

Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. Ademais, sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da 

gratuidade colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE 

CONVICÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE 

PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é 

assegurar a todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos 

comandos constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 

5º da Carta da Republica. 2. Deixando a parte autora de demonstrar que o 

réu reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por José Welington de Jesus Santos em desfavor de Banco do 

Brasil S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de Proposta de Abertura de 

Conta e cartão de autógrafos devidamente assinados pelo Reclamante, o 

que demonstra a regularidade da contratação do serviço bancário. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não 

só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência do 

envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste 

modo, não há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada 

ausência de notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 
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recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA GRECIA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000547-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDINALVA GRECIA SILVA DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais proposta por 

Edinalva Gracia Silva da Costa em desfavor de Banco Bradesco S.A. 

Sustenta a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

serem a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto, verifico que as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente 

julgado abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR 

INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 
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mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Desta forma, a 

procedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ZANIRATO MENOLLI GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI OAB - MT11259/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI Móvel S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000014-27.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DENISE ZANIRATO MENOLLI GOMES REQUERIDO: OI 

MÓVEL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não se observa 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Denize Zanirato Menolli 

Gomes em desfavor de Oi Móvel S.A. Relata a Reclamante que é 

assinante do serviço de telefonia fixa da Reclamada com pagamento por 

meio de débito automático, narra que notou uma cobrança no valor de R$ 

2.522,37 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos) 

concernente a uma linha móvel que não contratou, afirma que solicitou a 

instituição financeira que não efetuasse o débito automático até que 

verificasse de que se tratava. Informa que, em contato com a Reclamada, 

foi reconhecido que a linha não havia sido contratada por ela que e 

recebeu a promessa de que os pagamentos já efetuados seriam 

restituídos, o que não ocorreu e seu nome ainda fora inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar o fornecimento do 

serviço e a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva 

legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Partindo deste 

pressuposto, sobressai que as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado referente à adesão ao serviço de telefonia móvel, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da 

Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, 

consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio 

de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há 

provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, 

bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos 

a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte 

quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) Ademais, o histórico de ligações apresentado pela 

Reclamada não especifica se tais ligações partiram do terminal fixo ou 

móvel. Portanto, referido histórico também é inservível como prova. No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir linha 

móvel da Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 
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órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Do pedido contraposto. Neste ponto, a Reclamada não 

obteve êxito em demonstrar que o débito discutido é devido pela 

Reclamante, o que torna o pedido contraposto improcedente. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso e, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO MAIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DE SOUZA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000088-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA MEIRA, MARTINHO MAIA DE 

CARVALHO REQUERIDO: OI S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

conforme permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do 

Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência (CPC, 355, I). Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Registro que no dia 29 de junho 2016, o Juízo da 7ª 

Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos 

autos sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, deferiu o processamento da 

recuperação judicial da reclamada Oi S.A. e de outras seis empresas 

pertencentes ao mesmo grupo. A par disto, o Enunciado 51 do FONAJE 

preleciona que: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria”. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Assim 

sendo, após o trânsito em julgado, a requerimento da parte interessada 

expedir-se-á a certidão de crédito para habilitação perante o Juízo 

Universal. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Maria Aparecida de Souza Meira em desfavor de Oi 

S.A. Afirmam os Reclamantes que receberam uma ligação da empresa 

Reclamada lhes oferecendo um pacote de serviços diferenciado pelo valor 

de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos) 

mensais, o que aceitaram. Relatam, porém, que a partir disso, passaram a 

receber faturas em duplicidade e com valores acima do contratado e que 

veem recebendo constantes ligações de cobranças da Reclamada com 

relação às faturas pagas. Por esta razão, propuseram a presente ação 

pleiteando repetição de indébito e indenização por danos morais. Pois bem, 

observo que a Reclamada foi regularmente citada, compareceu a 

audiência de conciliação, entretanto, não apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Nesse passo, o artigo 344 do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Ora, a afirmação 

dos Reclamantes passa a adquirir o status de verdade formal em virtude 

da revelia da Reclamada, pois que, tratando-se de direito disponível e que 

não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à regra 

do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, para que o juiz 

conheça diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a 

impor a presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe observar 

que os Reclamantes fizeram prova suficiente do alegado, juntando a 

documentação necessária ao deslinde da questão. Assim, os pedidos de 

repetição do indébito e danos morais são procedentes. No que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento sem causa dos Reclamantes, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para 

CONDENAR a Reclamada a restituir aos Reclamantes o valor de R$ 344,96 

(trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso e 

acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e CONDENAR a 

Reclamada a pagar aos Reclamantes o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 
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pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e condenação a verba 

honorária por expressa vedação legal. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO C. DAMACENA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000164-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCELINO SOUSA SILVA REQUERIDO: JOAO C. 

DAMACENA - EPP Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais 

proposta por Jucelino Sousa Silva em desfavor de João C. Damacena EPP. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi mantido indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

devidamente adimplido. Por esta razão, propôs a presente ação 

requerendo a desconstituição do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação, a Reclamada afirma que a inscrição restritiva era 

legítima e que o abaixa foi dada após a confirmação do pagamento, bem 

como se opõe a existência de danos morais. Pois bem, verifico que as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova alguma de 

que justificasse a manutenção do nome do Reclamante inscrito no SPC 

mesmo após o adimplemento da dívida. O Reclamante comprova que 

efetuou o pagamento do débito no dia 01 de setembro de 2016 e, 

conforme extrato do SCPC, na data de 19 de outubro de 2016 ainda 

constava restrição em seu nome. Ressalto que, conforme entendimento 

jurisprudencial maciço, o cancelamento da inscrição restritiva deve ser 

efetuado em tempo razoável, para que não acarrete prejuízos à pessoa 

que já adimpliu o débito e tem direito ao nome limpo na praça. Quanto ao 

prazo para a baixa na anotação restritiva, segue julgado: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO LÍCITA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

PAGAMENTO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO. 

NOVO ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS QUE REDUZIU O 

PRAZO DE 30 DIAS PARA 5 DIAS ÚTEIS PARA A BAIXA DA INSCRIÇÃO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 

5.000,00 REDUZIDO PARA R$ 3.000,00. A autora alega ter cancelado os 

serviços junto à ré em agosto de 2013. No entanto, em novembro do 

mesmo ano ficou ciente que seu nome encontrava-se cadastrado junto a 

órgão restritivo de crédito por débito referente ao mês de agosto com a 

empresa. Para não ter maiores problemas, a autora realizou o pagamento 

dia 23/11/13, conforme fotocópia do comprovante (fl.13). Dessa forma, a 

ré deveria ter providenciado a baixa do nome da autora do rol de 

inadimplentes do SPC. Contudo, a autora ficou inscrita no órgão restritivo 

de crédito por pelo menos 10 dias úteis, estando inscrita, ainda, no dia 

06/12/13 (fl.16). Assim, mostra-se indevida a manutenção do registro após 

a quitação da dívida. Danos morais, portanto, configurados. Entretanto, o 

quantum indenizatório fixado em 5.000,00 comporta redução para R$ 

3.000,00, considerando a licitude da inscrição e o tempo decorrido entre 

ela e a quitação do débito pela autora. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004982757, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

16/09/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004982757 RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Data de Julgamento: 16/09/2014, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/09/2014). Desta forma, a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 373, II), vez que não comprovou a existência e a licitude da 

manutenção do nome do Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao manter o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito comprovadamente quitado. A manutenção 

indevida do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Deve-se levar em consideração para a minoração do dano 

moral o fato de se tratar de uma empresa de pequeno porte e toda a 

dificuldade advinda deste fato. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

das pretensões iniciais para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com 

resolução do mérito a teor do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOUGLAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000614-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WELLINGTON DOUGLAS PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Assinalo que não há necessidade de realização 

de exame grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do 

Reclamante aposta nos documentos que acompanham a petição inicial e 

aquela grafada no contrato apresentado pelo Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o 

seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Passa a analisar o mérito. Pois bem, trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

aforada por Wellington Douglas Pereira em desfavor de Telefônica Brasil 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

por débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de um Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SPM devidamente assinado pelo Reclamante, 

bem como cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a 

regularidade na contratação do serviço. Portanto, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ TEREZINHA LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000635-24.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINEZ TEREZINHA LANGE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 
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recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Ainda, opino 

pelo afastamento da suscitada preliminar de falta de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Marinez Terezinha Lange em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando serem a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, verifico que as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova alguma de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente 

julgado abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR 

INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Desta forma, a 

procedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistentes os débitos 

objetos das inscrições restritivas e para CONDENAR o Reclamado a pagar 

a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000629-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDEMIR AUGUSTO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com 

o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Consoante descrito alhures, 

a inicial possui os requisitos essenciais, portanto, não há falar em sua 

inépcia. Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de falta de 

interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse uma vez que busca a 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Aldemir Augusto dos Santos em desfavor de Banco Bradesco S.A. Relata 

o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado referente a um débito que alega 

desconhecer e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs 

a presente requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação o Reclamado afirma que o valor 

objeto do apontamento é legítimo e o débito devido, bem como se opõe ao 

pedido de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Entretanto, o Reclamado não apresentou prova alguma 

de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 

comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com o 

Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, 

ou faturas inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só 

é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há negativações preexistentes no extrato apresentado pelo 

Reclamante, ao passo que ele não demonstra que todas são indevidas e 

que estão sendo discutidas judicialmente, não havendo, portanto, que se 

falar em indenização por danos morais, diante da previsão da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese as razões expostas pelo Reclamante, é 

certo que possui negativações preexistentes. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-71.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO SOUZA BONMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010311-71.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO RICARDO SOUZA BONMANN REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 
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n. 11087445] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 11092828], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-10.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DENINFER SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU BALDISSERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE COSSETIN OAB - MT0008982A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Numero do Processo: 

8010199-10.2014.8.11.0086 REQUERENTE: DENINFER SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: DIRCEU BALDISSERA Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Oportuno 

esclarecer que já havia sido prolatada sentença no presente processo, a 

qual foi objeto de Embargos de Declaração por omissão em razão da não 

apreciação da impugnação à contestação, tendo sido acolhidos os 

aclaratórios e anulado o decisum anterior. No entanto, impende anotar que 

os argumentos deduzidos na impugnação à contestação [id. n. 6475223], 

devidamente analisados, não modificaram o entendimento deste juízo como 

adiante se verá. Trata-se de Reclamação proposta por Denifer Souza da 

Silva em desfavor de Dirceu Baldissera. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, I e II do CPC). Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

Reclamante sustenta que consta protesto indevido em seu nome a 

requerimento do Reclamado. Sustenta que tal protesto é indevido uma vez 

que já tinha efetuado o pagamento dos débitos referentes a um contrato 

de aluguel residencial. Por esta razão propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em contestação o Reclamado argumentou que o contrato de locação tinha 

vigência de 12 (doze) meses e que a Reclamante deixou o imóvel sem 

quitar a multa rescisória, a multa por inadimplência e alugueis do período 

de 15/12/2016 a 15/01/2014 e 15/01/2014 a 15/02/2014, deixando sem 

pagamento faturas de energia elétrica e sem ter efetuado a pintura do 

imóvel prevista no contrato, alegando que os débitos estariam em aberto, o 

que culminou no protesto de seu nome. Entretanto, noto que a Reclamante 

não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, isto é, não trouxe com a inicial informações inequívocas do 

alegado. Assim, não é possível concluir que o protesto é indevido, posto 

que ausente a prova do pagamento da dívida. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 RECURSO INOMINADO 

N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: CLEUSA ALZIRA 

MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE 

DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ACORDO 

FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 333, inc. I, do 

Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de 

seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de 

proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não 

comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo assim, o 

dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Desta maneira, a 

Reclamante não comprova o fato constitutivo do seu direito, o que era seu 

ônus, consoante preceitua o artigo 373, inciso I do Código de Processo 

Civil. Desta forma, a improcedência da pretensão é medida que se impõe. 

No tocante à litigância de má-fé, tenho que não restou configurada 

qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, 

porquanto não comprovada conduta maliciosa da parte, ou seja, a dolosa 

presença de má-fé processual. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publiquem-se e Intimem-se as partes por seus 

procuradores. Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de 

praxe. Cumpra-se. Às providências
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REQUERENTE: TAYNARA CAROLAYNE TERTO DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento 

da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para 

a produção de novas provas. Opino pela rejeição da preliminar de 

incompetência do juízo por necessidade de exame grafotécnico, posto que 

a assinatura nos documentos da Reclamante e aquela aposta no termo de 

adesão apresentado pelo Reclamado são semelhantes, o que dispensa 

aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Ainda, 

opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse uma vez que busca a 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Quanto a prejudicial de mérito concernente a alegada 

prescrição, melhor sorte não assiste ao Reclamado eis que não restou 

configurada no presente caso, pois o prazo para cobrança de dívidas 

líquidas, constantes de instrumento público ou particular, como no caso em 

questão é de cinco anos, conforme previsto no art. 206 , § 5º , inciso I , do 

Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, § 1º 

demonstra claramente que não podem constar dos sistemas de proteção 

ao crédito anotações relativas ao consumidor relativas a período superior 

5 anos. Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais aforada por 

Taynara Carolayne Terto da Silva em desfavor de Banco Bradescard S.A. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva 

lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio de uma Proposta de Adesão 

devidamente assinada pela Reclamante, o que demonstra a regularidade 

da contratação do serviço bancário. Portanto, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, consoante 

a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Deste modo, não há falar em responsabilização da Reclamada 

pela alegada ausência de notificação da Reclamante acerca da inscrição 

do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, importa assinalar 

que na impugnação à contestação a Reclamante não nega a relação 

contratual, mas apenas a inscrição restritiva. Ora, se há um negócio 

jurídico vigente entre as partes e um apontamento nos órgãos de proteção 

ao crédito era ônus da Reclamante comprovar que estava em dia com o 

pagamento, apresentando o respectivo comprovante de quitação da 

dívida, mas, talvez pela possibilidade de ser socorrer da inversão do ônus 

da prova, relegou ao Reclamado o encargo de produzir todas as provas. 

Todavia, as provas que se submetem à inversão do ônus são aquelas 

cuja produção não é possível ao consumidor, ou sua produção lhe seja 

extremamente penosa. Não sendo o caso, impera a regra estabelecida no 

art. 373, I, do CPC, qual seja, compete a Reclamante positivar o fato 

constitutivo de seu direito. Assim, não é possível concluir pela cobrança 

indevida, posto que ausentes a prova do pagamento da dívida. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 RECURSO 

INOMINADO N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: CLEUSA 

ALZIRA MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO 

INOMINADO – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA 

NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

ACORDO FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o 

art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato 

constitutivo de seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a 

não comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo 

assim, o dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-89.2017.8.11.0086
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WILLIAMS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000663-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WILLIAMS JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Ainda, opino 

pelo afastamento da suscitada preliminar de falta de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Quanto a prejudicial de mérito concernente a alegada prescrição, melhor 

sorte não assiste ao Reclamado eis que não restou configurada no 

presente caso, pois o prazo para cobrança de dívidas líquidas, constantes 

de instrumento público ou particular, como no caso em questão é de cinco 

anos, conforme previsto no art. 206 , § 5º , inciso I , do Código Civil e o 

Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, § 1º demonstra 

claramente que não podem constar dos sistemas de proteção ao crédito 

anotações relativas ao consumidor relativas a período superior 5 anos. 

Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Willians José da 

Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, razão 

pela qual propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Entretanto, o 

Reclamado não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita e, ainda, em 

consonância com o atual entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado abaixo 

transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 
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do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000463-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOANICE BENEDITA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de conexão uma vez que o processo n. 

1000462-97.2017.8.11.0086 foi extinto sem resolução do mérito no dia 09 

de janeiro de 2018. Ainda, opino pelo afastamento da suscitada preliminar 

de falta de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse uma vez 

que busca a Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à 

apreciação. Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência 

de pretensão resistida. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Joanice Benedita 

da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando serem a anotação restritiva 

legítima e a combater a existência de danos morais. Entretanto, verifico 

que as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com a Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR 

MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER 

PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO 

INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO 

NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE 

NÃO HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE 

RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA 

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A 

EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. 

COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO NEGATIVO E A 

CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA PARTE AUTORA 

JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO BANCO QUE ATENTA 

CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 

DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL 

PURO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 6.780,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004490967, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com o Reclamado, desta forma, 

incumbia a este instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao incluir o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. 

O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente 

julgado abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR 

INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 
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recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Desta forma, a 

procedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistentes os débitos 

objetos das inscrições restritivas e para CONDENAR o Reclamado a pagar 

a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de janeiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 3364-74.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHLS, TCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15.703, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:

 Processo n.º 3364-74.2016.811.0086

Código n.º 95494

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 2018, às 

16h30min.

Intime-se as testemunhas, as vítimas e os réus.

Expeça-se carta precatória para à Comarca de Barra do Bugres para 

inquirição da testemunha Mayko Hither da Silva, devido às informações 

prestadas às fls. 194.

Certifique-se o Sr. Gestor Judiciário acerca da carta precatória expedidas 

às fls. 174.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 42602 Nr: 1886-75.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Miquelin - OAB:4613

 Impulsiono o presente feito nos termos da legislação vigente para, 

INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador para que, fique CIENTE 

do retorno da Carta Pracatória juntada as fls. 359/363, cuja diligência foi 

negativa.

 INITMADO ainda a manifestar-se, no prazo legal, se trata-se de 

testemunha imprescindivel, sendo positivo indicando o atual endereço da 

testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99500 Nr: 5994-06.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesandro Cezar Santos Veiga, Jose Carlos 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária dos 

acusados nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

e ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 07 de março de 2018, às 14h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90558 Nr: 286-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:, 

JULIANE DESTRI NEGRETTI - OAB:MT 20028/O

 Vistos.

De proêmio, homologo a desistência da testemunha Fabricio Leal de Paula.

Outrossim, designo o dia 21 de fevereiro de 2018, às 17h00min, para a 

realização do interrogatório do acusado.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 70238 Nr: 2780-46.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Corrello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347, Sérgio Paula Assunção - OAB:11580/MT

 Vistos. Assim, em casos como o presente, em que o réu não ostenta 

antecedentes criminais, forçoso reconhecer, sem receio de estarmos 

proferindo prévio julgamento, que, em caso de eventual condenação, a 

pena aplicada não seria superior à mínima, ou se fosse, certamente 

atingiria 01 (um) ano, e nesse caso, a prescrição retroativa já teria 

ocorrido, pois entre a data do recebimento da denúncia e a presente data 

já transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, prazo em que 

prescrevem as penas de até um ano. Não há, portanto, nenhum interesse 

de agir no feito, que se mostra apenas dispendioso e desnecessário, já 

que nenhum resultado prático surtirá ao acusado ou à sociedade. 

Devendo, em nome da economia processual ser desde logo reconhecida. 

Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição retroativa da 

pretensão punitiva do crime previsto pelo artigo 129,§9º, e a prescrição 

pela pena in abstrato do crime previsto pelo artigo 147 do CP, razão pela 

qual DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Sergio Corrello, 

devidamente qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

do Código Penal. Via de consequência, considerando que as medidas 

protetivas tem natureza cautelar, e portanto, devem perdurar apenas 

enquanto durar o processo, ficam revogadas as medidas protetivas 
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deferidas nos autos n.º 53676, desta comarca. Publicado em audiência. 

Saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89161 Nr: 4485-74.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Designo audiência em condituação para o dia 07/03/2018, às 13h30min, 

para oitivas das testemunhas Leonardo da Silva, Victor Eduardo 

Bombonato Guimaraes, Nadia Cristina Nohr Bombonato.

Conduza-se coercitivamente a testemunha Leonardo da Silva, uma vez 

que foi devidamente intimado, não compareceu e nem justificou sua 

ausência, quanto as demais, intime-as nos endereços constantes nos 

autos.

Defiro o pedido da defesa, expeça-se carta precatória para interrogatório 

do réu Geovane Rodrigues da Silva, com prazo de 10 (dez) dias para o 

cumprimento, fazendo constar que trata-se de réu preso.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100834 Nr: 690-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Dourado de Oliveira, Cicera de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICERA DE OLIVEIRA, data de 

nascimento: 11/06/1976, brasileiro(a), natural de Acajutiba-BA, Telefone 

77 99903 4764. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (...) oferece a 

presente DENUNCIA em face de CICERA DE OLIVEIRA (...) e JAIR 

DOURADO DE OLIVEIRA (...) Consta no caderno investigativo que, no dia 

03 de fevereiro de 2017, nas imediações do Supermercado Saito, Centro, 

Nova Mutum/MT, a denuncia, com vontade e consciente do carater ilicito 

da sua conduta e agindo com ânimo de assenhoramento definitivo, 

apropriou, indevidamente, para si, de coisa alheia movel, consistente na 

quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reias), invertendo a 

posse/detenção do numerario. "(...)" Ante o exposto cumpre ao Ministério 

Público Estadual denunciar CICERA DE OLIVEIRA, como incurso no art. 

168, caput do Código Penal (...) Nova Mutum/MT, 11 de setembro de 2017.

Despacho: Vistos.Compulsando os autos, verifico que já foi expedida 

missiva para citação do denunciado Jair Dourado de Oliveira, no entanto, 

com finalidade de citá-lo e intimá-lo para a presente 

audiência.Considerando as informações obtidas junto ao juízo deprecado 

no sentido de que a missiva aguarda o cumpra-se do juiz, oficie-se ao 

juízo deprecado, alterando o objetivo da carta para que o denunciado seja 

citado e intimado a comparecer à audiência para oferecimento da proposta 

de suspensão condicional do processo a ser designada por aquele juízo, 

bem como, para que caso haja aceitação da proposta, fiscalize o 

cumprimento das condições durante o período de prova, comunicando-se 

a este juízo.Como não há o endereço da ré Cicera Oliveira, e considerando 

o teor da manifestação ministerial de fls. 79-V, cite-a por edital com prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Nova Mutum, 02 de fevereiro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101419 Nr: 1083-14.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual de Lucas do Rio Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Dias, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelar Comiran - 

OAB:5079-B/MT

 Vistos.

Cumprida a finalidade da presente Carta Precatória, devolva-se a missiva 

à comarca de origem, com as nossas homenagens, devidamente 

acompanhada do CD-R contendo as oitivas das testemunhas.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37859 Nr: 1418-71.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CERVIGNE PASCOALETO, MAURI 

EVANGELISTA DOS SANTOS, FRANCISCA ANA SILVA DOS SANTOS, 

ROZELI CRISTINA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN 

- OAB:257654/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,46 (quinhentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 81. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

127,61 (cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 95036 Nr: 5522-96.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYGIA CALLITA CONSTANTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para no pazo de 15(quinze) dias 

apresentar impugnação a contestação de ref.8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68686 Nr: 205-88.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105089/SP

 Vistos.

Certifique-se quanto à tempestividade do recurso interposto.

Se tempestivo e considerando que a parte embargante, devidamente 

intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte (ref. 47), 

remetam-se os autos ao Tribunal independentemente de juízo de 

admissibilidade (CPC, § 3º, art. 1.010).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79075 Nr: 1310-66.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DETERMINO a realização de perícia e nomeio perito na pessoa do 

Dr. ADELMO FERREIRA BARROS, que atende no Hospital Municipal de 

Nova Xavantina-MT, o qual deverá cumprir o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso. Intime-se o perito dando-lhe 

ciência da nomeação, bem como para que promova o agendamento, desde 

logo, da data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se 

efetuará(ão), devendo ser o laudo entregue até 20 (vinte) dias após a 

realização da perícia. Fica desde já arbitrado para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais 

e oitenta centavos), limite máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 

558, de 22 de maio de 2007, do Conselho da Justiça Federal.Com a juntada 

do respectivo laudo, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

quinze dias.Nada requerendo às providências para o pagamento dos 

honorários periciais.2. Estudo social.(...)3. Produção de prova oral.Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de maio de 

2018, às 13h00min (horário de Cuiabá - MT).Fixo o prazo comum de cinco 

dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 83333 Nr: 3509-61.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO GLAZITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 

2018, às 16h00min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99966 Nr: 461-26.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WAGNER CARLOS RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para recebimento, porém não há pedido de 

justiça gratuita ou comprovante de pagamento das taxas judiciárias.

Assim, a parte Requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar o 

recolhimento das custas judiciais e despesas processuais ou requerer o 

pedido o benefício de justiça gratuita, justificando-o.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65309 Nr: 731-89.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA NERY DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A penhora efetuada em fl. 56 deve ser formalizada. Para tanto, deve a 

exequente informar o endereço correto em que se encontra o bem, sob 

pena de restar frustrada a medida.

Destarte, por ora, postergo a análise do pedido de fl. 58, determinado à 

exequente que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço correto em 

que se encontra o veículo constrito em fl. 56, para formalização da 

penhora.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71125 Nr: 1180-13.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES SPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 

2018, às 14h30min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 
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de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79150 Nr: 1340-04.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ROSA DE MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 

2018, às 15h00min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80945 Nr: 2130-85.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o 

endereço atual e correto do executado, a fim de que seja realizada sua 

citação, pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de 

constituição válido do feito (art. 485, IV do CPC).- Se não informado, 

conclusos.- Informado, cite-se o executado para pagar a dívida, custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. - 

caso o executado possua cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, 

do Código de Processo Civil, a cita¬ção deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. - do mandado ou carta de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprido pelo 

Ofi¬cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.- não 

encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do Código de 

Processo Civil. - registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de 

embargos à execução, distribuídos por dependência e ins¬truídos com 

cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.- 

alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais. - o exequente, por sua vez, 

deverá ter ciência de que, não localizados o executado, deverá, na 

primeira oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se na forma e sob as penas da 

Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 85986 Nr: 131-63.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 

2018, às 16h30min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 88184 Nr: 1519-98.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SILVA DE MOURA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de maio de 

2018, às 14h00min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 89139 Nr: 2128-81.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SIMÕES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Constata-se dos autos que ainda não foi realizada a prova pericial, a qual 

se torna necessária em demanda desta natureza, posto isso nomeio como 

perito o Dr. ADELMO FERREIRA BARROS, que atende no Hospital Municipal 

de Nova Xavantina-MT, o qual deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido independentemente de termo de 

compromisso.

Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação (devendo constar 

do mandado a(s) advertência(s) dos artigos 157 e 158 do CPC) e, no 

mesmo ato, deverá atentar aos quesitos apresentados pela parte autora 

na inicial e pelo requerido na contestação, bem como para que promova o 

agendamento, desde logo.

Fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite 

máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 

2007, do Conselho da Justiça Federal.

Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e 

local, devendo a parte autora comparecer munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do perito. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 

cinco dias.

Não havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários.

A secretaria deverá encaminhar os quesitos das partes ao perito para 

elaboração do laudo, o qual deverá ser entregue no prazo de 20 dias após 

a realização da pericia.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 95364 Nr: 5742-94.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há preliminares a serem analisadas, de igual forma não há nulidades a 

serem sanadas.

 Declaro o processo saneado.

Não há fatos incontroversos.

 Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de dependente do falecido, 

bem como da qualidade de segurado deste.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de maio de 

2018, às 13h30min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28648 Nr: 3083-30.2008.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA GASPARIN ZANDONAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE 

MATO GROSSO LTDA - SICREDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luís Alves - 

OAB:7.432/MT, SAMUEL BARREM DA SILVA - OAB:13.586-E/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,46 (quinhentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 120. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

127,61 (cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61338 Nr: 2438-63.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a pensão por morte a 

Sra. Marta Aparecida da Silva Correia, na base de um salário mínimo 

mensal, devido desde a data do ajuizamento da ação (12/12/2012 – fl. 05), 

conforme disposto no RE 631.240/STF.Por conseguinte, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.A verba eventualmente apurada deverá ser corrigida, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

da data de cada vencimento, e acrescida de juros moratórios segundo o 

índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação válida, 

de acordo com o entendimento firmado no RE 870.947/SE.Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do 

determinado pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato 

Grosso.Sentença não sujeita a reexame necessário (artigo 496, §3º, I, do 

CPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: a) 

nome da segurada: Marta Aparecida da Silva Correia; b) benefício 

concedido: pensão por morte de segurado especial; c) renda mensal atual: 
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prejudicado; d) data de início do benefício – DIB: 12/12/2012 (data do 

ajuizamento da ação); e) renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) 

data do início do pagamento: prejudicado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61694 Nr: 175-24.2013.811.0012

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8.117-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

676,85 (seisentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 38. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

300,00 (trezentos reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 94651 Nr: 5266-56.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFATM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIVONE ALMEIDA LEITE - 

OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos que Neivaldo Martins de 

Souza Silva promove em desfavor de Mayra Fernanda Alves Teixeira 

Martins.

Tentada a conciliação entre as partes, por meio de audiência realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), restou 

exitosa, conforme fls. 65/67.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento.

Decido.

Considerando que a requerida concorda com o pedido de exoneração 

alimentícia formulado na inaugural, não há óbice à homologação do acordo 

firmado junto ao CEJUSC, devendo, pois, o feito ser extinto.

 Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o acordo firmado entre as partes e, por 

consequência, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso VIII, “b” do Código de Processo Civil.

Sem honorários, devido à consensualidade.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do CPC.

Oficie-se ao Município de Campinápolis-MT, a fim de que cesse os 

descontos na folha de pagamento do autor, referentes à pensão 

alimentícia em nome de Mayra Fernanda Alves Teixeira Martins.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 85275 Nr: 4634-64.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPB, CAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de ref. 32, determinando a intimação da 

parte exequente para esclarecer se ainda há valores atuais em aberto, 

atinentes a três meses antes da propositura da ação até o presente 

momento. Deverá o oficial de justiça certificar a resposta.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97280 Nr: 7004-79.2017.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL TEODORO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FURINI, paulo cesar mareza junior, 

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, ALBA VALERIANO LEÃO BRAUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE FURINI, Cpf: 08189439049, Rg: 

021.688, casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Por edital, com o prazo de trinta (30) dias (CPC, art. 

257, III), citem-se os eventuais interessados (CPC, art. 246, § 3º).

Descrição do Imóvel Usucapiendo: IMÓVEL constituido pelo lote 24, quadra 

42, matriculado sob o nº7.904 do Livro 02, do primeiro CRI de Nova 

Xavantina - Mato Grosso

Despacho/Decisão: Vistos. Manoel Teodoro das Neves propôs ação de 

usucapião extraordinário de bem imóvel em face de José Furini.Recebo o 

presente, determino:1. Da gratuidade da justiça. No caso, a parte autora 

apresenta insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, 

dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). 

Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º 

do art. 98 do CPC. A concessão da gratuidade não afasta, (i) a 

responsabilidade da parte autora/beneficiário(a) pelas despesas 

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); (ii) o dever da parte 

autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas.2. Da Citação.Cite(m)-se, para, se querendo, contestar a ação, 

no prazo de quinze (15) dias (CPC, art. 335), os confinantes do referido 

imóvel, sendo o(s) confinante(s) casado(s), cite(m)-se o(s) cônjuge(s), 

como litisconsorte passivo necessário.Por edital, com o prazo de trinta 

(30) dias (CPC, art. 257, III), citem-se os eventuais interessados (CPC, art. 

246, § 3º). 3. Das Fazendas.Por via postal, intimem-se, para manifestar 

eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios 

(LRP, art. 216-A, § 3º), encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram.Dê-se vista ao Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 01 de fevereiro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78128 Nr: 914-89.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARINA LUISA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder pensão por morte à 

Oscarina Luisa Ferreira Lima, na base de um salário mínimo mensal, devida 

desde a data do requerimento administrativo (06/01/2016 – fl. 28), 

conforme disposto no RE 631.240/STF.Por conseguinte, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Concedo o pedido de tutela de urgência para determinar ao Requerido 

que implante o benefício deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).A verba eventualmente 

apurada deverá ser corrigida, segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data de cada vencimento, 

e acrescida de juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o 

entendimento firmado no RE 870.947/SE.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a reexame necessário (artigo 496, §3º, I, do CPC).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: a) nome da segurada: 

Oscarina Luisa Ferreira Lima; b) benefício concedido: pensão por morte de 

segurado especial; c) renda mensal atual: prejudicado; d) data de início do 

benefício – DIB: 06/01/2016 (data do requerimento administrativo); e) renda 

mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) data do início do pagamento: 30 

dias.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79949 Nr: 1670-98.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCA, KCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBER PEREIRA LIMA, Cpf: 

01822091136, Rg: 1879554-4, Filiação: Jonas Costa Lima e Maria Pereira 

Nery, data de nascimento: 16/01/1980, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), tratorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 652, caput, do CPC), ficando advertido(s) de 

que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a 

verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela metade, 

bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital.

 Valor do Débito: 3.364,80 (Tres mil e trezentos e sessenta e quatro reais 

e oitenta centavos)

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que as tentativas de citação 

pessoal da parte executada foram infrutíferas, defiro o pedido da parte 

exequente, determinando a citação por edital.Expeça-se o necessário.Em 

seguida, verificando-se que transcorreu o prazo do edital e a parte 

executada mantendo-se inerte, decretar-se-á a revelia e, nos termos da 

Súmula 196 do STJ e artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, será 

nomeado o Defensor Público com atribuição nesta Comarca como curador 

especial para o revel citado por edital.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Resumo da Inicial: Em acordo realizado nessa Defensoria Pública, ficou 

consignado que o ora Executado pagaria a título de alimentos ao filho, o 

importe de 30% (trinta por cento) de um salário mínimo vigente, e mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas eventuais, conforme termo anexo. 

Entretanto, o executado ignora respectiva sentença, estando inadimplente 

com a diferença em relação ao mês de janeiro de 2015 à fevereiro de 

2016. Conforme quadro demonstrativo devidamente atualizado nos moldes 

do Art. 798, I, b, NCPC:

Nova Xavantina, 02 de fevereiro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97672 Nr: 7202-19.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER JOSÉ GADEIA, ELAINE TERESINHA NAIBO 

GADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio consensual movido por Valter José Gadeia e 

Elaine Teresinha Naibo Gadeia, mencionando que estão separados de fato 

e disciplinando as demais condições que regerão o divórcio e partilha de 

bens. Juntaram documentos.

 Casaram-se em 18 de dezembro de 2003, conforme certidão de 

casamento anexa. Da união, tiveram filhos, os quais são menores. As 

partes entraram em consenso com relação a guarda, alimentos e direito de 

visitas.

Da constância do casamento, o casal adquiriu bens.

O Ministério Público manifestou favorável à pleiteado na inicial.

É o relatório. Fundamento. Decido.

A separação de fato restou satisfatoriamente comprovada nos autos, 

estando patente a inviabilidade e impossibilidade de reconciliação.

 Não há mais que se exigir lapso temporal para o divórcio e, pois, para a 

conversão da separação judicial em divórcio já que o § 6º do artigo 226 da 

CF, com a alteração promovida pela EC 66/2010, dispõe simplesmente que 

“O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.

 Assim, a dissolução da sociedade conjugal é medida que se impõe.

No mais, o acordo avençado entre as partes se mostra hígido, eis que 

satisfatoriamente resguardados os interesses dos envolvidos.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o 

fim de, nos termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição Federal e artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECRETAR O DIVÓRCIO de 

Valter José Gadeia e Elaine Teresinha Naibo Gadeia, e ao mesmo tempo 

homologar o acordo pactuado no que tange às condições que o regerão.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja: ELAINE 

TERESINHA NAIBO.

Diante da inexistência de lide, deixo de fixar honorários advocatícios. 

Custas finais pelos requerentes se houver.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento 

desta.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79537 Nr: 1484-75.2016.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GONÇALVES COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de homologação de sentença estrangeira de divórcio 

consensual, movida por Anadir Cândida de Oliveira em face de Domingos 

Gonçalves Costa.

Recebida a presente ação foi concedida a requerente a faculdade de 

provar a impossibilidade de arcar sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família com as custas e despesas do processo, ou, no mesmo prazo 

recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de 

extinção (ref. 14).

Devidamente intimada (ref. 17), a patrona da requerente nada manifestou 

ou requereu, não providenciando o preparo do feito.

 Compulsando os autos, verifico que decorreu o prazo sem manifestação.

Ademais, sobreleva esclarecer que a competência para homologação de 

sentença estrangeira é do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à luz do 

art. 105, I, i, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, indefiro a petição inicial com base no artigo 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil.

 Efetive-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com anotações e baixa de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 90686 Nr: 3027-79.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.Sem honorários advocatícios, ante 

a ausência de triangularização da lide.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas finais, se houver, nos termos do art. 90, caput, do 

CPC.Ante a renúncia ao prazo recursal, fl. 57, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 91124 Nr: 3292-81.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV do CPC.Condeno o autor ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor 

atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 92070 Nr: 3799-42.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar em parte a decisão 

agravada e determinar o prosseguimento da Ação de Execução de Título 

Extrajudicial nº 3942-65.2016.811.0012 – Código 84113”.A propósito, eis a 

ementa do julgado:AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE 

TERCEIRO _ AÇÃO DE EXECUÇÃOAUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

SUMÁRIA DA POSSE OU DO DOMÍNIO SOBRE O BEM ARRESTADO _ 

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 677 E 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

_ DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SOMENTE 

QUANTO AO BEM EMBARGADO - REFORMADA _ RECURSO 

PROVIDO.Nos termos do artigo 677 do Código de Processo Civil, na 

petição inicial, o embargante fará prova sumária de sua posse ou de seu 

domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de 

testemunhas. Não demonstrada a posse ou o domínio, deve ser indeferida 

a liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso 

objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração 

provisória da posse, se o embargante a houver requerido.Destarte, 

considerando ter o egrégio Tribunal declarado a inexistência da prova 

sumária da posse ou domínio dos embargantes, em caso idêntico ao que 

ora se apresenta - onde se buscou, igualmente, a suspensão da 

execução em apenso e o deferimento de liminar de reintegração na posse 

da soja arrestada -, alternativa não resta que não a reforma da decisão 

fustigada.Posto isso, conheço os embargos de declaração opostos e, 

aplicando-lhes efeitos infringentes, retifico a decisão atacada, no sentido 

de indeferir o pedido de suspensão do processo principal (Código 84113, 

nº. 3942-65.2016.811.0012) e, em consequência, o pedido liminar de 

reintegração provisória na posse dos bens arrestados.Extraia-se cópia da 

presente decisão aos autos principais.No mais, tendo em vista que o 

embargado já apresentou defesa (ref. 19), em atenção ao disposto no art. 

679 c/c art. 350, ambos do CPC, intime-se a embargante para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugná-la.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 94257 Nr: 4996-32.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDMILSON PORFÍRIO FILHO, MARCILIA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA APARECIDA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 33 a 35 da Lei nº 8.069/90 c/c art. 

300 do CPC, defiro, liminarmente, a guarda provisória da criança ALICE 

VITÓRIA FRANÇA em favor dos requerentes, EDMILISON PORFIRIO FILHO 

e MARCILIA LIMA DA SILVA, podendo a mesma ser revogada, a qualquer 

tempo (ECA, art. 35).

Expeça-se o termo de guarda provisória a favor dos requerentes.

Em seguida, intime-se a parte autora, por sua procuradora, para dar 

prosseguimento no feito.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 14792 Nr: 1132-06.2005.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENITA BIRKAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de título extrajudicial que Bunge Fertilizantes S/A 

promove em desfavor de Lenita Birkan, pretendendo o recebimento da 

quantia de R$ 667.155,65 (seiscentos e sessenta e sete mil cento e 

cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

A executada foi devidamente citada (fl. 21) e não apresentou embargos à 
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executado.

À fl. 54 consta diligência positiva de penhora, cujos bens foram avaliados 

em fl. 58. Tentada a alienação judicial dos imóveis, as praças foram 

negativas (fls. 123/124).

Tentativa de penhora online parcialmente cumprida às fls. 134/135, da qual 

foi intimada a executada (fl. 148).

Nova tentativa de penhora via BacenJud, restou infrutífera (fls. 170/171).

À fl. 194 o exequente pretende a inscrição do nome da devedora junto ao 

SERASA.

É o breve relato.

Sem maiores delongas, o pleito requestado merece acolhimento, eis que a 

possibilidade de inclusão do nome da executada em cadastros de 

inadimplentes encontra-se previsto no art. 782, §3º, CPC.

Portanto, inscreva-se o nome da devedora Lenita Birkan, CPF nº 

570.652.411-49, junto ao SERASAJUD, em razão do débito perseguido na 

presente execução, o qual perfaz a quantia de R$ 667.155,65 (seiscentos 

e sessenta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos).

Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do presente feito, 

nos termos do art. 921, III e §1º do CPC.

Decorrido o prazo acima, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20500 Nr: 2512-30.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. BUENOS SHOPPING LTDA-ME, ELOI 

CARLOS MACHADO, ELIAS BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 Vistos.

Intimem-se os executados eis que não há advogados constituídos no feito, 

com cuja diligência arcará o exequente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indiquem bens à penhora, bem como informe a localização destes.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61130 Nr: 2215-13.2012.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDO, MVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos movida por Gustavo Vicente de 

Oliveira, assistido por sua genitora, Meire Vicente Ferreira, em face de 

Jeremias Martins de Oliveira.

Primeiramente, cadastre-se como execução de sentença, retificando-se a 

capa dos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que o procurador da parte exequente 

não assinou as petições, bem como não juntou a procuração.

Portanto, determino a intimação do procurador da exequente para sanar a 

irregularidade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Regularizada, intime-se a parte executada para que, em 3 (três) dias, 

pague o débito, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento, sob pena de pronunciamento judicial e prisão civil. (CPC, art. 

528).

Saliente-se que ao débito perseguido (três últimas prestações), 

acrescentar-se-ão as prestações que se vencerem no curso do processo 

(art. 528, §7º, CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64297 Nr: 3055-86.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NATAL MEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a impugnação à execução, nos termos 

do art. 487, I, CPC, tendo em vista a ausência de liquidez da sentença 

prolatada nos presentes autos.Condeno o exequente/impugnado ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor que este entendeu devido (fl. 122vº), cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária (fl. 

22), conforme art. 98, §3º, CPC.Certificado o trânsito em julgado do 

“decisum” e não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65355 Nr: 765-64.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE OLIVEIRA LIMA, NILSA DE SA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:37.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Solicite-se informações quanto ao cumprimento da carta precatória de fl. 

153.

Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se requerendo o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 90674 Nr: 3024-27.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NERIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV do CPC.Condeno o autor ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor 

atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99633 Nr: 263-86.2018.811.0012

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO MACHADO DA SILVA, MARIA 

DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE CORREA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme disposto no inciso 

LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal.

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, 

comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das 

custas processuais iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos 

termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

 Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99726 Nr: 317-52.2018.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI IRINEU FREITAG, AGROPECUÁRIA F. B. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VARJÃO ALVES - 

OAB:6.496-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme disposto no inciso 

LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal.

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, 

comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das 

custas processuais iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos 

termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se, ainda, para juntar cópias legíveis dos documentos colacionados 

na inicial.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92569 Nr: 4065-29.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MOHAMAD MAHMUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE BARROS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 26/03/2018, às 10h10min (MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 01/02/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99551 Nr: 210-08.2018.811.0012

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NX GOLD S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71812 Nr: 1421-84.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARI GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 INTIME-SE a Defesa para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, o atual 

endereço do recuperando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81274 Nr: 2351-68.2016.811.0012

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ONILTON GONÇALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - 

OAB:5.766-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de justificação criminal movida por ONILTON 

GONÇALVES DE CASTRO, devidamente qualificado, em que pretende 

produzir prova para fundamentar futura revisão criminal. O rol de 

testemunhas encontra-se anexo à inicial.

Realizado o julgamento do Habeas Corpus n.º 1012903-77.2017.8.11.0000 

pela 3ª Secretaria Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi 

determinado a este Juízo a produção da prova postulada (Ref. 49).

Durante a audiência de Ref. 13, deferiu-se a expedição de ofício requerido 

na exordial, cuja resposta encontra-se acostada à Ref. 20.

Assim, resta pendente a oitiva das testemunhas arroladas na inicial.

Designo audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelo réu, a ser 

realizada em 14/03/2018, às 14h15min (horário oficial de Cuiabá), na sala 

de audiências da Segunda Vara desta Comarca.

Intimem-se as testemunhas pessoalmente para comparecimento ao ato.

Estando o requerente preso em Água Boa/MT (autos n.º 1027805), 

expeça-se carta precatória para intimação. Requisite-se sua 

apresentação ao detentor de sua custódia.

Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defesa via DJe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62679 Nr: 1320-18.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA FONTES - 

OAB:35984/GO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

504,46 (quinhentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.49. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

127,61 (cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78332 Nr: 1013-59.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CALDEIRA BRANT DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de Celso Caldeira Brant de Souza, no valor de um salário mínimo 

mensal, 13º salário, devido a partir do requerimento administrativo, isto é, 

22/02/2016, salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do 

STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e 

juros de mora.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já 

os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85254 Nr: 4622-50.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA DOLORES KLOSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de Ieda Dolores Klosinski, no valor de um salário mínimo mensal, 

13º salário, devido a partir do requerimento administrativo, isto é, 

18/04/2016, salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do 

STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e 

juros de mora.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já 

os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até a prolação da sentença, nos termos do art. 85 e seguintes do 

NCPC.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I do § 3 do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se.Publ ique-se, Int imem-se. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-19.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAMOS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIBA RODRIGUES SEVERINO (REQUERIDO)

ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(evento 4), designo audiência de conciliação para o dia 20 de março de 

2018, às 08h40min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para 

expedição do mandado de citação e intimação da parte promovida. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), o(a) qual 

deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência, ficando 

ciente e advertido que o não comparecimento acarretará na extinção do 

feito e condenação no pagamento das custas processuais. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 2 de fevereiro de 2018. Marinalda 

Viana Queiroz Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-19.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAMOS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIBA RODRIGUES SEVERINO (REQUERIDO)

ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(evento 4), designo audiência de conciliação para o dia 20 de março de 

2018, às 08h40min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para 

expedição do mandado de citação e intimação da parte promovida. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), o(a) qual 

deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência, ficando 

ciente e advertido que o não comparecimento acarretará na extinção do 

feito e condenação no pagamento das custas processuais. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 2 de fevereiro de 2018. Marinalda 

Viana Queiroz Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-19.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAMOS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIBA RODRIGUES SEVERINO (REQUERIDO)

ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

, designo audiência de conciliação para o dia 20 de março de 2018, às 

08h40min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para expedição 

do mandado de citação e intimação da parte promovida. Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), o(a) qual deverá comunicar 

seu cliente para comparecimento em audiência, ficando ciente e advertido 

que o não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação 

no pagamento das custas processuais. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 2 de fevereiro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67240 Nr: 531-15.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromata Nutrição Animal e Representação 

Ltda - ME, Noel Luiz da Silveira, Rodrigo Luiz Sette, Luis Felipe Godinho do 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18347 Nr: 2426-60.2006.811.0044

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Brasil Fertilizantes S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Corrêa Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacia Sayuri Wakasugi - 

OAB:176.135, Ademar Fronchetti - OAB:25819, David Pereira Garcia 

Júnior - OAB:51126, Eutichiano Davi Neto - OAB:3801/RS, Jairo Jorge 

Viegas de Oliveira - OAB:9.498, Luciane Marques Rache - 

OAB:32487/RS, Romeu João Remuzzi - OAB:6.124, Vanderlei de 

Souza Ramos - OAB:6380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl. 104.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54727 Nr: 795-03.2014.811.0044

 AÇÃO: Cancelamento de Naturalização->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Jesus Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Da análise da petição de fl. 191, o exequente informou o cumprimento 

integral da obrigação.

Ante o exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, ambos 

do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução, o que faço 

com resolução de mérito.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59278 Nr: 195-45.2015.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerentina Peixoto de Brito, Moacir Chagas de Brito, 

José Batista de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Miguel Vela Caprioli, Júnior de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dispensado o relatório, em consonância com o art. 38, in fine, da L. 

9.099/95.

Fundamento.

 Decido:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte reclamante 

deixou de promover o andamento do feito, apesar de devidamente 

intimada.

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o 

seguinte:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”

Assim, face ao abandono processual demonstrado pela parte reclamante, 

com fulcro no art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 

de praxe.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60219 Nr: 639-78.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristovão Pedriel da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana A.de Pinho Quintela 

Novaes - OAB:7471/MT, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - 

OAB:6842, Marlon de Latorraca Barbosa - OAB:4978/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 

9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66671 Nr: 309-47.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro na íntegra o pedido formulado pela parte autora à fl. 105.

Remeta-se estes autos, para a 3ª Vara Cível especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, a fim de que seja apensado aos 

autos principais, n. 0058033-52.2015.811.0041 para, prosseguimento dos 

demais atos.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16476 Nr: 558-47.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBAdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Cassia Coelho Santeiro - OAB:40.607/GO, Fabrício 

Miotto - OAB:6862/MT, Michelle Campos Dalla Nora - 

OAB:19798-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20244 Nr: 1715-21.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela Andrade Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Vistos, etc.

Dispensado o relatório, em consonância com o art. 38, in fine, da L. 

9.099/95.

Fundamento.

 Decido:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte requrente 

deixou de promover o andamento do feito, apesar de devidamente 

intimada.

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada.

Com efeito, prescreve 0o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

o seguinte:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”

Assim, face ao abandono processual demonstrado pela parte reclamante, 

com fulcro no art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 

de praxe.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55173 Nr: 1156-20.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Peixoto de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Da análise da petição de fl. 184, o exequente informou o cumprimento 

integral da obrigação.

Ante o exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, ambos 

do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução, o que faço 

com resolução de mérito.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60704 Nr: 860-61.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernandes Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamaro Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDO PEREIRA CARVALHO - 

OAB:9999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 

9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70300 Nr: 1762-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha, Lourival Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BEHLING PEREIRA DA 

LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte reclamante requereu a desistência da ação, 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73277 Nr: 2878-21.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Siqueira de Carvalho, João Carlos Adamo 

de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Holleben Leite 

Muniz - OAB:25468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Pereira 

Marques - OAB:9.782/MT, João Pedro Marques - OAB:3763, Rodolfo 

Wilson Martins - OAB:5.858/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 1066/1067 para substituição da testemunha ENIO 
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RODRIGUES MARTINS por SHEILA MARIA RAMALHO DA SILVA MARCON.

Tendo em vista as informações apresentadas às fls. 1089/1090, em que o 

Perito deveria esclarecer algumas dúvidas e responder novos quesitos e 

ainda, considerando que a manifestação do perito já encontra-se nos 

autos às fls. 1072/1088, intimem-se as partes para manifestarem, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias.

Quanto ao pedido de redesignação da audiência, defiro uma vez que não 

há tempo hábil para manifestação das partes quanto aos esclarecimentos 

ofertados pelo Sr. Perito.

 Assim, redesigne-se a audiência de instrução para o dia 21/05/2018 às 

13:30 horas, devendo as partes trazerem suas testemunhas independente 

de intimação ou indicá-las no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81544 Nr: 3064-10.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPM, EPDO, LCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 

9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82766 Nr: 3673-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdO, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em tempo, nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues Rocha Junior, em substituição 

da perita nomeada anteriormente, com consultório médico na Rua São 

Francisco Xavier, n.º 1415, Centro.

No mais, mantenho a decisão proferida à fls. 17/18, tal como lançada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53934 Nr: 64-07.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darlene Kaiser Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Da análise da petição de fl. 191, o exequente informou o cumprimento 

integral da obrigação.

Ante o exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, c/c artigo 925, ambos 

do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução, o que faço 

com resolução de mérito.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55020 Nr: 1037-59.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Simões Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Da análise dos autos, observo que a demanda é contra o Estado de 

Mato Grosso e não contra o Município de Paranatinga-MT, motivo pelo qual 

torno sem efeito o despacho de fls. 90.

II - Cite-se a parte requerida para, manifestar quanto às fls. 83, 85/86, no 

prazo legal.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 1182-18.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ali Kassab

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Ricardo Pinto Martini, Elizabete Brusque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Rodrigues da Silva - 

OAB:50.033/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl. 104.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71534 Nr: 2246-92.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Costa Lago - 

OAB:255.966/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere-se o ofício de fl. 09.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79769 Nr: 2129-67.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Kutianski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miguel Mendonça - 

OAB:66.562/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Platais Brasil 

Teixeira - OAB:160.435/RJ

 Vistos.
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Ante a certidão de fl. 234, intime-se a parte autora para efetuar o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51006 Nr: 183-02.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLA Gonçalves Agropecuária Ltda, Lineu José 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 

9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54116 Nr: 246-90.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rene Alberto Egewarth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fl. 40/41, vez que a parte executada sequer foi citada 

da presente ação.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço da parte executada, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54740 Nr: 807-17.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir Felisbino Gonçalves Morbeck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 286/288 nos autos código 53764 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53896 Nr: 24-25.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste quanto à petição de fl. 147, devendo requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1791 Nr: 119-51.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Pedro Feltrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

Procurador Federal do IBAMA-MT - OAB:2056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias,dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80828 Nr: 2673-55.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Guimarães Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pio Carlos Freiria Junior - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4 Nr: 236-76.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Deon-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 5039 Nr: 308-24.2000.811.0044

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antônio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Visto.

Quanto ao pedido de fl.144, resta prejudicado, uma vez que a parte 

exequente pede suspensão do processo com data anterior a essa 
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análise.

Desta feita, intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos devendo requerer o que entender de direito, a 

fim de viabilizar prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29787 Nr: 228-74.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar João Vidori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Visto.

Intime-se a parte ré para no prazo de 30 (trinta) dias impugnar.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68844 Nr: 1214-52.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl.125, uma vez que o executado sequer foi citado.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito em 

05(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4466 Nr: 573-60.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:9724-B/MT

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19849 Nr: 1324-66.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Branco & Cia Ltda EPP, Rafael Branco, Osni 

Rogerio de Oleveira Branco, Frank de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Fazenda Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da ação (NCPC, 

art. 485, §1º).

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23671 Nr: 2440-73.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Martins Vieira, Juraci Soares Vieira, Homero 

Amilcar Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oroaldo Soares Valadão, Viviane Aparecida 

Pires Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Visto.

Intime-se a parte contrária a fim de se manifestar a cerca dos embargos 

de declaração de fls.130/134, no prazo de 05(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24482 Nr: 498-69.2009.811.0044

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Martins Vieira, Juraci Soares Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oroaldo Soares Valadão, Viviane Aparecida 

Pires Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Visto.

Intime-se a parte contrária a fim de se manifestar a cerca dos embargos 

de declaração de fls.107/111.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52412 Nr: 1616-41.2013.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Claudio Nunes Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto aos embargos de 

declaração de fls. 243/246, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65134 Nr: 2782-40.2015.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdA, AAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Visto.

Intime-se as partes para no prazo de 15 (quinze), especificar as provas 

que pretendem produzir.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75270 Nr: 41-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAdS, EEAZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 Visto.

Dê-se vista a parte contrária, a fim de se manifestar dos embargos de 

declaração de fls.26/28.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78599 Nr: 1561-51.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Geremias Lotici, Nadir Terezinha Mattiazzo - 

ME, Iury Vinicius Fernandes Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DE APOIO E SOCORRO MUTUO 

AO CONSUMIDOR E DE INCLUSÃO SOCIAL DO BRASIL - MAIS BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gentille S. Oliveira - 

OAB:22914-A/MT, Stephanie Barbosa Bezerra - OAB:22915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir ou 

manifestarem quanto o julgamento antecipado em 15(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 120 Nr: 389-12.1996.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Catarino, Aparecida Endrice 

Catarino, Espólio de João Gualberto Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josmar José dos Santos, Antônio Severo, 

Aroldo Peixoto de Azevedo, Joares Borges dos Santos, Antonio Nantes, 

José Thiago Pontes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255/MT, Carlos Alberto Vieira da Rocha - OAB:11.101-MT, 

Ricardo Pedrollo de Assis - OAB:7685/MT, Rubens Pereira de 

Souza - OAB:686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Luiz Falcão Novaes - 

OAB:2640/MS

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da ação (NCPC, 

art. 485, §1º).

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 9667 Nr: 568-96.2003.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reical Indústria e Comércio de Calcário LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gutemberg Olímpio Ferreira Junior, João 

Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903/MT, Marcela de Souza Garcia - OAB:11.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando de Paula Vieira - 

OAB:3813-A, Classir Miguel Rigon - OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05(cinco)dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24385 Nr: 413-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marivaldo Suzarte Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 71.

Determino a suspensão do feito, pelo prazo de 03 (três) meses.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26076 Nr: 2109-57.2009.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudir Petetti, Zélia Duz Peretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmir José Dalmolin, Lirines Sensollo Dalmolin, 

Mitsugu Yamauchi, Almir Antônio Dalmolin, Fani Marila Rubert Dalmolin, Edio 

Luis Dalmolin, Marcê Sensolo Dalmolin, Hidenori Yamauchi, Terezinha 

Aparecida de Jesus Feres Yamauchi, Pedro Riggo, Yone Rossetto Riggo, 

Carmen Lúcia Albino Yamauchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Alexandre Miani - 

OAB:126.976 OAB/SP, Fabio Henrique Rovatti - OAB:238.058 OAB/SP

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se carta de citação para Carmem Lúcia Albino Yamauchi, no 

endereço informado pela parte autora às fls. 273.

Cite-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51823 Nr: 1025-79.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Grande Norte Ltda, Jaínne Mello 

Pereira, Izaque Pereira dos Santos, Fernando Severo da Silva, Marcio Dias 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora com o envio dos autos para em 10 (dez) dias se 

manifestar, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52361 Nr: 1562-75.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wonilbaldo Brutscher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53789 Nr: 2992-62.2013.811.0044
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 

9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54092 Nr: 222-62.2014.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDdS(, EDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da ação (NCPC, 

art. 485, §1º).

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57599 Nr: 2835-55.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Pereira Cervante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 

9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66083 Nr: 3171-25.2015.811.0044

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSdF, ICTdSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 e, JULGO PROCEDENTE o pedido de adoção da criança IRACEMA 

VITÓRIA DOS SANTOS, em favor de SIDNEY SILVA DE FARIA e IZABEL 

CRISTINA TRINDADE DA SILVA DE FARIA, atribuindo ao adotante o poder 

familiar, para todos os fins de direito, nos termos dos artigos 39 a 52 da 

Lei 8.069 de 13/07/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.Após o 

transito em julgado, expeça-se mandado para o Senhor Oficial de Registro 

Civil cancelar o registro de nascimento original do adotado, bem como para 

inscrever a presente decisão, e ainda para expedir novo assento de 

nascimento no qual o adotado passará a chamar-se YASMIM TRINDADE 

DA SILVA DE FARIA, consignando o nome dos autores na filiação, bem 

como avós paterno e materno.Sem custas, em razão do benefício da 

justiça gratuita.Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67192 Nr: 514-76.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação de fls. 104/119, eis que tempestivo (fl. 

120).

Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68959 Nr: 1259-56.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sousa Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação de fls. 191/205, eis que tempestivo (fl. 

206).

Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71231 Nr: 2111-80.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamilo Wilson Zeitune de Paula Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Vieto Machado 

Scaloppe - OAB:19531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, ou manifestarem sobre o julgamento 

antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77225 Nr: 893-80.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Mesquita da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ededio Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Michelle Campos Dalla Nora - OAB:19798-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, ou requererem o julgamento antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79479 Nr: 1980-71.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as parte, para no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as 

provas que pretendem produzir, ou manifestarem sobre a possibilidade de 

julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82937 Nr: 3751-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Proprietarios de Caminhões de 

Primavera do Leste-APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:13385/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63 Nr: 1248-13.2005.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Zounar, Milton Zounar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, 

Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Wilson Sanches Marconi - OAB:85657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de fl.141/142.

Intime-se como requer.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15152 Nr: 1469-93.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Roberto Rentz, Darci Rentz, Dalva de 

Fátima Rentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9123, Luís Fernando Decanini - OAB:6865-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Roque Tolfo Viera - 

OAB:38.708 RS

 Vistos.

Expeça-se alvará, conforme determinado na decisão de fls. 112/113.

Devendo ser observada, as contas bancárias informadas à fl. 142, para 

devolução dos valores bloqueados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30208 Nr: 647-94.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicação - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comunitária e Cultural de Gaucha 

do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da ação (NCPC, 

art. 485, §1º).

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68782 Nr: 1194-61.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidiane Oliveira da Costa Martins Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação de fls. 113/128, eis que tempestivo (fl. 

129).

Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57749 Nr: 2945-54.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70696 Nr: 1876-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdA, IAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1876-16.2016.811.0014 (Cód. 70696)

 Vistos.

 Defiro os pedidos formulados às fls. 27-v e 28.

 Nomeio como perito judicial o Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, 

CRM 4.289/MT, para realização do exame pericial médico-psiquiátrico na 

interditanda (artigo 753 do Código de Processo Civil).

Antes, contudo, dê-se vista a parte requerente e ao Ministério Público 

para, querendo, em 10 (dez) dias, formular quesitos.

 Deverá o perito nomeado responder aos seguintes quesitos deste Juízo:

 1. A interditanda é relativa ou absolutamente incapaz para reger a sua 

pessoa e administrar seus bens?

2. A interditanda é portadora de enfermidade ou deficiência mental?

3. Essa enfermidade ou deficiência é permanente?

4. Essa enfermidade ou deficiência mental tornam a interditanda totalmente 

incapaz de compreender seus atos e manifestar livremente sua vontade?

5. Essa enfermidade ou deficiência mental tornam a interditanda 

parcialmente incapaz de compreender seus atos e manifestar livremente 

sua vontade?

6. A interditanda necessita utilizar remédios controlados?

7. Em caso positivo, quais os seus efeitos?

O laudo deverá ser entregue pelo perito nomeado no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados da realização da perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Sendo absolutamente necessária, será determinada a condução coercitiva 

para o exame pericial, na hipótese de recusa da interditanda, sem prejuízo 

da aplicação da presunção prevista no artigo 400 do Código de Processo 

Civil (RJ/TJERGS 162/233).

 É certo que ninguém pode ser coagido ao exame ou inspeção corporal, 

para prova no juízo cível (RJTJESP 112/368), entretanto, verdade também 

é que “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário 

para o descobrimento da verdade” (art. 378, do CPC). Por outro lado, é 

lícita a aplicação da presunção prevista no artigo 400, do CPC, no caso de 

recusar-se a parte, sem motivo justificado, a exame na sua pessoa 

(RJTJESP 99/35, 99/158, 111/350 e 112/368).

Intime-se a interditanda para entrevista, que designo para o 21/03/2018 às 

13:30, nos termos do artigo 751 do Código de Processo Civil.

Nada obsta a reapreciação da medida quando da realização do 

interrogatório, ocasião em que o Juízo ficará mais próxima dos fatos, bem 

como das provas.

Após a audiência de interrogatório, o feito deverá aguardar por 05 (cinco) 

dias eventual impugnação do pedido, nos termos do artigo 752 do Código 

de Processo Civil.

Com a vinda do laudo, digam as partes, em 10 (dez) dias. Em seguida, 

conclusos para sentença ou eventual designação de audiência de 

instrução.

Sem prejuízo, proceda-se a equipe multidisciplinar deste Juízo, a 

realização de estudo psicossocial, a fim de averiguar a atual condição 

familiar em que se encontra inserida a interditanda.

 Intime-se a advogada nomeada.

 Ciência ao representante do Ministério Público e a Defensoria Pública.

Consigne no mandado que, não sendo possível o deslocamento da 

interditanda, esta será ouvida onde estiver (artigo 751, §1º, Código de 

Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32978 Nr: 1216-61.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelo de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de formulado pelo reeducando Carmelo de Moura, 

qualificados nos autos, requerendo, em síntese, a expedição do titulo de 

eleitor para sua regularização cadastral e liberação do CPF (fls. 176/178).

O Ministério Público não se opôs ao pedido (fl.183).

É o relatório. Decido.

Compulsando detidamente o presente feito, observo que o pedido 

formulado pelo reeducando merece acolhimento. Isso porque, o 

alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios aos maiores de 18 (dezoito) 

anos, nos termos do artigo 14, §1°, inciso I, da Constituição Federal.

Todavia, no presente observo que o reeducando possui condenação 

criminal transitada em julgado, conforme se evola da Guia de Execução 

Penal de fls. 06/07, o que suspende os direitos políticos, nos termos do 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal até quando durarem os efeitos 

da sentença.

Por sua vez, o fato do reeducando possuir sentença condenatória 

transitada em julgado não obsta a possibilidade de emissão de titulo de 

eleitor, o que fica restrito são os seus direitos políticos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, defiro o pedido 

fls. 176/178, a fim de que seja expedido Titulo de Eleitor em nome de 

Carmelo de Moraes, qualificado nos autos, permanecendo suspenso os 

seus direitos políticos enquanto durarem os efeitos da sentença criminal.

Notifique-se a Justiça Eleitoral da Comarca de Paranatinga/MT.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-51.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARRETO CHOFFER (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FORGIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: KENI MARLOVA FORGIARINI - MT16610, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 05/04/2018 Hora: 13:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CESAR AZAMBUJA BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 05/04/2018 Hora: 14:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CESAR AZAMBUJA BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 05/04/2018 Hora: 14:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WUESLEY CATANOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - 

MT0018415A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

05/04/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/04/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA GONCALVES BATISTA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/04/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 
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Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE EVANGELISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/04/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010139-71.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO CRISTIANO DURKS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEYTON MARCELO DIAS OAB - MT0012287A (ADVOGADO)

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDIR LEMOS OAB - RS0008204A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre a devolução da 

carta precatória juntada no ID nº 11611542, bem como para dar 

andamento no presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERINEUDA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

10/04/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/04/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENECY MELQUIADES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/04/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-80.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELI DOS SANTOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/04/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000186-95.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELI DOS SANTOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/04/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-06.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GLORIA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010197-98.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 10630438.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010106-08.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 10630403.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 04/2018-DF

 O Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO que o disposto na Lei nº 4.964, de 26/12/85 (COJE) e 

disposições da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça que regulamentam os serviços correcionais;

RESOLVE:PRORROGAR o prazo consignado na portaria nº 42/2017-DF, 

por mais 30 (trinta) dias, de 23 de janeiro a 21 de fevereiro de 2018, para 

finalização dos trabalhos correcionais da Segunda Vara e Juizado 

Especial da Comarca de Peixoto de Azevedo.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça e ao Colendo Conselho da Magistratura.

Peixoto de Azevedo, 02 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito e Diretor do Foro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88439 Nr: 333-70.2018.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAKEL SOUSA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. No entanto, 

com fundamento nos artigos 316 e 321, c/c 282, todos do Código de 

Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de RAKEL SOUSA E 

SILVA e CONCEDO-LHE LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares, previstas no artigo 319 do 

CPP: I) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas 

atividades até o dia 10 (dez) de cada mês;II) Proibição de se ausentar da 

Comarca de Peixoto de Azevedo/MT por mais de 30 (trinta) dias sem 

autorização judicial;III) Não portar quaisquer tipos de armas sem 

autorização da autoridade competente;IV) Não frequentar nenhum tipo de 

bar, boate ou congêneres ou festas;V) Recolher-se em sua residência 

das 22:00 horas às 06:00 horas, salvo se estiver trabalhando e 

estudando, devendo esta situação ser informada ao Juízo;VI) Não 

adentrar em presídios, cadeias, com objetos não permitidos pela 

instituição;VII) Não praticar crimes;VIII) Monitoração eletrônica a ser 

providenciada pela Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT.Expeça-se 

Alvará de Soltura, devendo ser certificado pela Secretaria e pela unidade 

prisional se por outro motivo não se encontra presa, e o Termo de 

Compromisso para o cumprimento das medidas cautelares fixadas, a ser 

assinado pela indiciada.Ressalte-se, porém, que a soltura da indiciada 

está condicionada à instalação de tornozeleira eletrônica pela Cadeia 

Pública de Peixoto de Azevedo/MT.Intime-se imediatamente a indiciada do 

teor desta decisão, advertindo-a de que o descumprimento das medidas 

cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas 

que garantam a instrução processual, INCLUSIVE NOVA PRISÃO (artigos 

282, § 4º e 313, inciso III, do CPP) (...) Cumpra-se com urgência expedindo 

o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 1º de fevereiro de 2018.Evandro 

Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76796 Nr: 517-94.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 
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GONÇALVES - OAB:11999

 Código nº 76796

Vistos em correição.

Considerando o cálculo de pena de fls. 513, bem como que o recuperando 

vem cumprindo regularmente as condições impostas em audiência, 

conforme ficha de controle de comparecimento (fls. 517/517vº), 

conceda-se vista às partes para requerer o que entender pertinente, no 

prazo de 5 dias, iniciando-se pela Defesa, na sequência o MPE.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65657 Nr: 2949-91.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M.A. LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:156/187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Civil, acolho o 

pedido de fl. 102 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da publicação deste despacho na imprensa 

oficial.

Deverá a Secretaria efetuar o agendamento do prazo de suspensão no 

Sistema Apolo e após o seu término certificar e intimar a parte autora para 

se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69726 Nr: 3128-88.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a carência do direito de ação por falta de 

interesse processual da autora e, por conseqüência, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79805 Nr: 2363-49.2016.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL VINICIUS PACHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção com fundamento no artigo 485, inciso 

III, do CPC.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81057 Nr: 3115-21.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a carência do direito de ação por falta de 

interesse processual da autora e, por conseqüência, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 517-41.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDENOR LUCIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 27070 Nr: 1570-62.2006.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI ARCANJO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37657 Nr: 868-14.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TANIA GOUVEIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a seguir, transcrita: 

Intimem-se as partes para indicar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 37846 Nr: 1059-59.2009.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61776 Nr: 1700-42.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE ARAUJO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora da decisão a seguir 

transcrita:Com fundamento no RE 631240, em que o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu, com a característica de repercussão geral, a 

necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento das 

ações que visam à concessão do benefício previdenciário, estabelecendo 

as regras de transição, nos casos de processo em trâmite, determino a 

suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte autora 

ingresse com o respectivo pedido. Após, com a demonstração do 

requerimento, concedo à parte requerida o prazo de 90 (noventa) dias 

para manifestação quanto ao pedido formulado e voltem para decisão. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65501 Nr: 2775-82.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da 

instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 5112 Nr: 1520-46.2000.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS, IH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694, RUY PORTELLA DE SOUZA. - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora do despacho a 

seguir transcrito: Vistos em correição. Tendo em vista que a parte 

executada, até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE 

PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC. Contudo, consoante 

consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO RESTOU IRRISÓRIO, 

insuficiente sequer para o pagamento das custas, consoante 

comprovante em anexo. Sendo assim, intime-se a parte autora para 

manifestação, em 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

aguarde-se a localização de bens penhoráveis no arquivo provisório. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 8550 Nr: 221-49.1991.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDÁBLIU ARQUITETURA URBANISMO E CONTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

30,00(trinta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação do requerido, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 17174 Nr: 171-66.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA CAMPOS & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PIRES DE ANDRADE 

- OAB:7994-A/MT, RUY PORTELLA DE SOUZA. - OAB:4296-A/MT

 FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte autora e parte requerida 

da sentença a seguir transcrita:

 Vistos em correição.Ferreira Campos & Cia Ltda ME ajuizou o presente 

processo contra Roque Borges de Oliveira, pleiteando a execução de título 

extrajudicial no valor inicial de R$ 9.130,03.O exequente apesar de 

devidamente intimado para dar andamento ao feito (fls. 124, 125 e 130vº), 

deixou transcorrer o prazo sem manifestar nos autos (fls. 127, 129 e 

131).É o sucinto relatório. Decido. O exequente intimado para dar 

prosseguimento no feito, agiu com desídia, demonstrando desinteresse 

pelo prosseguimento do processo, que não pode permanecer estático 

indefinidamente, ao dispor da parte. Ante ao exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do Código de Processo Civil, e com supedâneo no 

art. 485, inciso III; c/c § 1º, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito. 

Consequentemente desconstituo a penhora realizada em fls.53, restituindo 

o bem penhorado à parte executada. Eventuais custas remanescentes 

pelo exequente. Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63487 Nr: 533-53.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que cumpra o 

despacho de fl. 90, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, conforme 

acórdão de fl. 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73865 Nr: 2172-38.2015.811.0023
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora para indicar bens 

passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76804 Nr: 524-86.2016.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 524-86.2016.811.0023 (Código: 76804)

Vistos.

 Intime-se o advogado da parte autora, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (artigo 485, § 1º 

do CPC).

Após, voltem conclusos.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de janeiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79534 Nr: 3419-25.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita em sua parte dispositiva: Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87437 Nr: 3908-23.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU, 

JOSE CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA FABIANA SIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PRUDENTE DE ALMEIDA 

RODRIGUES - OAB:60.445, THALITA DE SOUZA QUEIROZ RIBAS - 

OAB:60.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

90,00( noventa reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, penhora e intimação com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26817 Nr: 1480-54.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RITA ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da(s) parte(s) autora(s), para que, 

no prazo de 10(dez) dias, se manifestem quanto aos novos documentos 

juntados ás fls. 156/157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41214 Nr: 1834-40.2010.811.0023

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU BLAUTH, ANA CLAUDIA FERREIRA DE MATOS, 

TIMOTEO LUCENA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA LIMA, ESPÓLIO DE 

VENÂNCIA AIVI GARCIA, Vitor Emanuel Pinto Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B/MT, HUMBERTO PEDRO DE MORAES - OAB:3040, OTILIO 

RIBEIRO NETO - OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, FERNANDA DE FREITAS ROSA - OAB:9028-B/MT

 Processo nº 1834-40.2010.811.0023 (Código 41214)

Vistos em correição,

TIMOTEO LUCENA PESSOA, ANA CLAUDIA FERREIRA MATOS e ALCEU 

BLAUTH movem liquidação por arbitramento em face de MARCELOSILVA 

LIMA.

Embargos de declaração (fls.1356-1364).

Depósito dos honorários (fls.1355)

Alvará expedido em data de 18.01.2018.

Diante do exposto, determino:

I – Certifique-se a tempestividade dos Embargos de fls.1356-1364;

II – Suspendo o alvará até análise dos embargos de declaração;

III – Proceda-se a juntada e baixa de eventuais documentos pendentes 

junto ao Sistema Apolo;

IV – Após, cumpridos os atos acima e dos atos determinados nos autos 

apensos 71296, voltem conclusos para análise dos declaratórios e demais 

atos;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63135 Nr: 164-59.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ALBERTO KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SADI SOARES PIRES, LEO ESELSON 

SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº164-59.2013.811.0023 CÓDIGO 63135 Vistos em correição. A 

parte Requerente interpôs recurso de embargos de declaração em relação 

a decisão de fl.117, sob o argumento de obscuridade quanto a 

determinação de tentativa de citação em novo endereço constante dos 

autos. Os argumentos do Embargante são protelatórios e destituídos de 

qualquer estofo jurídico. A jurisprudência é pacífica: APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS DO DEVEDOR - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - NULIDADE DO 

ATO PROCESSUAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. É 

nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 561 de 716



localização da parte requerida (art. 256, II, § 3º, do CPC/2015). (Ap 

135261/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

12/12/2017) Diante do exposto, rejeita-se os Embargos quanto a suposta 

obscuridade. DISPOSITIVO Diante do exposto, conheço os embargos de 

declaração porque tempestivos e nego-lhes provimento, porque ausente 

qualquer obscuridade na decisão de fls.117, mantendo-a por seus 

fundamentos. Intime-se a parte para promover os atos necessários ao 

cumprimento do mandado e carta precatória. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 02 de fevereiro de 2018. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65080 Nr: 2331-49.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE-MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE DA SILVA SOUZA - ME, JUCELENE 

DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autoraa seguir transcrito: 

Vistos em correição. PROCEDO pesquisas junto ao sistema RENAJUD a 

fim de obter informações sobre o endereço da parte executada. 

Juntem-se os extratos de Renajud. Após, intime-se o exequente para 

apresentar o cálculo da dívida devidamente atualizada, bem como dar 

andamento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem 

manifestação, aguarde-se a localização de bens penhoráveis no arquivo 

provisório. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65901 Nr: 3193-20.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASSAN MOHAMAD KASSAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE NUNES DE MIRANDA, EDSON 

JOAQUIM LUIZ DA SILVA, MAX ARIEL TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Mohamad rahim Farhat - OAB:2542, Nájila Priscila 

Farhat - OAB:6770

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a seguir transcrita: 

Considerando a informação quanto ao falecimento do Sr. Hassan 

Mohamad Kassab, intime-se o advogado deste para que se manifeste 

sobre este fato e, se confirmado o falecimento, que apresente cópia da 

certidão de óbito e documentos pessoais, bem como proceda a habilitação 

dos herdeiros, no prazo 30 dias, sob pena de extinção do feito. 2. Vistas 

ao Ministério Público para manifestação.Após, voltem conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71296 Nr: 502-62.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU BLAUTH, TIMOTEO LUCENA PESSOA, 

ANA CLAUDIA FERREIRA DE MATOS, VENANCIA AIVI GARCIA, ESPÓLIO 

DE VENÂNCIA AIVI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9028-B/MT

 Processo nº 502-62.2015.811.0023 (Código 71296)

Vistos em correição,

MARCELO SILVA LIMA move ANULATÓRIA em face de TIMOTEO LUCENA 

PESSOA, ANA CLAUDIA FERREIRA MATOS, ALCEU BLAUTH e ESPÓLIO 

DE VENANCIA AIVI GARCIA.

Embargos de declaração (fls.537-547).

Certidão (fls.552), indicando que o Requerido TIMOTEO LUCENA PESSOA 

é policial militar e o Requerido ALCEU BLAUTH, foi candidato a vereador no 

Município de Matupá-MT.

 Diante do exposto, determino:

I – Certifique-se a tempestividade dos Embargos de fls.537-547;

II – Expeçam-se ofícios para:

II.1 – Comandante da Policia Militar de Peixoto de Azevedo, para fornecer o 

endereço residencial e profissional do PM TIMOTEO LUCENA PESSOA, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em eventual crime de 

desobediência;

II.2 – TRE -33ª Zona Eleitoral de Peixoto de Azevedo, para que informe o 

endereço declinado pelo candidato ALCEU BLAUTH, considerando que 

concorreu no último pleito, para o cargo de vereador;

III – Proceda-se a juntada e baixa de eventuais documentos pendentes 

junto ao Sistema Apolo;

IV – Após, cumpridos os atos acima, voltem conclusos para análise dos 

declaratórios e demais atos;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73420 Nr: 1903-96.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORINA CEZARIO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da decisão a 

seguir, transcrita: Intimem-se as partes para indicar as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78710 Nr: 1691-41.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA VACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, LUCIANO MORAES - OAB:19959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8.184-4

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 13.03.2018, as 16h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147592 Nr: 6854-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anadir José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

Maria Neta do Nascimento, Antonio Inacio de Moura, Joana Maria Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

ação, via Edital,para, querendo apresentar contestação, e até a presente 

data não houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao 

requerente para requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137556 Nr: 2654-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair do Prado Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT 4.062

 Vistos.

 Defiro o pedido retro.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20.02.2018, às 

14h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130153 Nr: 8233-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Barbieri Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA TENORIO DA SILVA E SILVA 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 Vistos.

 Defiro o pedido retro.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20.02.2018, às 

15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 144392 Nr: 5436-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROLIM BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 05 de Março de 2018, às 14:00 horas, 

para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144261 Nr: 5378-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20.02.2018, às 

14h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85881 Nr: 3500-04.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente Ovandro Achucarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43867 Nr: 475-56.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leonardo Aparecido Demarchi.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63729 Nr: 4069-73.2011.811.0013
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 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Germânio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80066 Nr: 2081-80.2012.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Dafini de Paula Saga Gomes - OAB:17023, 

Mauricio Coimbra Guilherme Ferreira - OAB:34753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86186 Nr: 3828-31.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Barbieri Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88575 Nr: 505-81.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Honória Dionizio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aili Ferreira de Melo 

Rodrigues - OAB:OAB-MT-17119/B

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 7029 Nr: 560-23.2000.811.0013

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27430 Nr: 2442-44.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Alves, Maria Dalva Teixeira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37718 Nr: 274-98.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmira Marceano da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 564 de 716



salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43863 Nr: 471-19.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 2641-22.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Tony Ferreira de Queiroz, Cinthia Aparecida Silva 

Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Milton Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12403

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 1550-52.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:OAB/MT 20988-A

 Ao Cartório para proceder à juntada da midia e devolução dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140335 Nr: 3848-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, Emerson Rogério 

Fischer, FERNANDA VILLAR PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo o douto advogado da parte requerente para realizar o pagamento 

das custas judiciais, sendo:

 Custas Judiciais

21/09/2017 R$ 1.614,71 x 1,000000000 R$ 1.614,71

 Taxas Judiciárias

21/09/2017 R$ 1.614,71 x 1,000000000 R$ 1.614,71

 Total R$ 3.229,42

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152692 Nr: 9289-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Bezerra de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes, Municipio de Pontes 

e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vista ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 51174 Nr: 2526-06.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Lopes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, suspendo o feito por 90 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81559 Nr: 3742-94.2012.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C. Bernardo & Cia Ltda, S. C. Bernardo & Cia 

Ltda, Sebastião Candido Bernardo, Marta Crispim Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82591 Nr: 4879-14.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dionísio Gastão Gollup

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98659 Nr: 1518-81.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leozilda Batista Farias Simões, MARIA MADALENA 

NASCIMENTO SILVA, KATIA DA SILVA, PERLA ANDREIA MACHADO 

GALVAO, Nilmara Alves da Silva, MARLI ALVES DA SILVA, ROSA LEILES 

DOS SANTOS LOPES, EDMILSON BACIGA, KATIANE BATISTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Conquista D'Oeste/MT., 

GUSTAVO CESAR SCALCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:15336

 Intimação das partes para manifestarem acerca da juntada do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100145 Nr: 2148-40.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE GRASIELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vista ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115633 Nr: 2106-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos os calculos atualizados e o nº do CPF/CNPJ na mesma 

petição para otimizar os serviços.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131429 Nr: 8767-49.2016.811.0013

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Nunes de Freitas, Marcelo Correa Ramos, 

Rodrigo Correa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Aparecida Correa de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:OAB/MT 8443, ALAN VITOR BRAGA - OAB:OAB/MT8443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 153578 Nr: 9675-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Ind. e Com. de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio César Torrubia de 

Avelar - OAB:SP/139661

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 22 de Março de 2018, às 15:00 horas, 

para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157803 Nr: 11761-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vista ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159310 Nr: 78-45.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARCIA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vista ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159601 Nr: 232-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DO NASCIMENTO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA 

- OAB:7.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vista ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 160917 Nr: 850-08.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mayara Carla costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 
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do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 16 de Março de 2018, às 16:00 horas, 

para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161110 Nr: 936-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIR RIQUELME DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Compulsando-se o acervo de provas carreadas no 

processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico.Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi promovida, 

ainda que a título precário, a demonstração da existência de moléstia que 

tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de atividade 

laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, volúvel e 

efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade total e/ou 

parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — circunstância 

essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito invocado, a 

concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi pretendida, 

afigura-se inviável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 12784 Nr: 2-32.1992.811.0013

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITALLO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4410/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153947 Nr: 9886-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, MARCUS 

FERNANDO FRAZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Lara Campos, Maria Tereza Ganme 

de Lara Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA MAIA DO PRADO - 

OAB:186279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34858 Nr: 2334-78.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Santos Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT, Rodrigo Boscarato Dias - OAB:4.491/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43854 Nr: 462-57.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altimar Basílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de fls.175/176 e 

com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ abrimos vistas a parte autora 

para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62155 Nr: 2495-15.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ignes Pereira Dan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o Dr. Hailton Magio, via DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresente a procuração ou substabelecimento, a fim de que seja 

expedido o alvará de levantamento dos valores constante nos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118775 Nr: 3136-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO PEDRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161253 Nr: 1012-03.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Preenchidos os requisitos legais (art. 319 e 320 do 

NCPC), RECEBO a petição inicial.Ante as razões apresentadas, inclusive, 

com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 
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impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC.Do mais, 

antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a 

Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de conciliação a 

qual fica, desde já, designada para o dia 08 de junho de 2018, às 

17h00min.Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para 

que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente..., INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

(sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, 

para ofertar impugnação no prazo legal.Cumpridas as etapas acima, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público e, após, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do 

mérito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151823 Nr: 8804-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Nicolly Brandão Olivieri Prado Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Marcelo Barbosa Teixeira de 

Magalhães - OAB:MT/6882

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha para o dia 

21/03/2018, às 14h00min.

Comunique-se o juízo deprecante.

Intimem-se testemunhas, réu, MP e DP e advogado do réu, via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 119287 Nr: 3289-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danubio Viana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU DO INTEIRO TEOR DA R. DECISÃO DE 

REF.147 A SEGUIR TRANSCRITA EM SUMA: Por todo exposto, INDEFIRO o 

pleito de revogação da prisão preventiva formulada às fls. 3437/3480, pelo 

que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada. Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa Técnica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO AQUINO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovida da sentença a seguir 

parcialmente transcrita, bem como intimá-los para apresentarem 

Contrarrazões ao Recurso. ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO 

solidariamente as Reclamadas, VIA VAREJO S.A e ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A, a pagarem ao Reclamante, ADELIO AQUINO CORREA , o 

valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelos danos morais 

sofridos, acrescidos de juros de 1% ( um por cento) e correção monetária 

a partir deste decisum, mais o valor de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e 

sete reais), pelos danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária a partir da data base do efetivo pagamento do produto. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. 

C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Conheço dos embargos e os acolho parcialmente para 

esclarecer que o nome da parte a parte não é Wanderley Vicente Da 

Silveira, posto que a Reclamante é a Sra. Ana Paula da Silva e Souza e 

que o produto objetod a presente demanda é uma geladeira e não mo 

óculos, mantendo incólume o resto da sentença, principalmente o 

dispositivo no que pertine ao quantum indenizatório. PRI."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000426-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEIR GOMES CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados do inteiro teor da sentença que segue\\\\\\\\\\\\\\\\; 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir 

Cumpre observar que estamos diante de uma relação de consumo, onde 

deve ser invocado todos os princípios do Código de Defesa do 

Consumidor, dentre eles, principalmente, a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da empresa comerciante, evidentemente por se 

tratar de uma relação tipicamente de consumo, onde se tem a parte 

Requerente como consumidor e a parte Requerida como prestadora de 

serviço. Verifico, no caso em tela, que a parte Requerida não logrou êxito 

em infirmar as alegações iniciais e que motivaram a propositura da 

presente ação, e muitos menos comprovou as alegações contidas em sua 

contestação Ainda, quanto ao ônus da prova, o Código de Defesa do 

Consumidor é expresso ao transferi-lo á parte que detém melhores 
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condições técnicas e patrimoniais de produzi-la, sendo, no presente caso, 

a parte Requerida. Ocorre, porém que esta não se desincumbiu deste 

ônus, sendo certo que meras conjecturas acerca dos fatos não são 

capazes de elidir o direito da Requerente. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.” Em que pese as alegações da parte Requerida 

verifico que o direito milita em favor da Requerente, e assim é porque, esta 

pautou-se pela alegação de exclusão de sua responsabilidade em 

detrimento ao consumidor, na busca simples de se esquivar da obrigação 

de indenizar. A parte Requerida deixou de trazer aos autos qualquer 

documento que pudessem infirmar as alegações da parte Requerente. 

Ocorre que, ficou demonstrado a má prestação de serviço pela Requerida, 

o não fornecimento do produto pactuado no contrato de prestação de 

serviços, impossibilitando o uso adequado do aparelho de telefone celular, 

inviabilizando o uso dos aplicativos e serviços disponibilizados a qualquer 

usuário.] Desta forma, a má prestação do serviço por parte da requerida 

gerou um desconforto que deve ser reparado, vez que demonstrado o 

dano moral. Desta feita, entendo que restou comprovado o dano moral 

alegado, face a má prestação de serviço da parte Requerida, devendo a 

parte Requerente ser ressarcida. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, 

liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria 

imagem. Resta, pois, cristalina a responsabilidade da empresa Requerida, 

ainda que objetivamente, no evento que causou os danos suportados pela 

Requerente, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, como se vê: Art. 5º - X - “São invioláveis 

a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação.” Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Configurado o 

dano moral, resta delinear o valor da indenização. Em relação ao valor a 

ser fixado, não existe uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo 

Magistrado na condenação em danos morais, sendo devidos os critérios 

da prudência e razoabilidade. De acordo com esses critérios de prudência 

e razoabilidade, nossos tribunais têm aplicado a teoria do valor do 

desestímulo, a qual consiste, nas sábias palavras do Ministro Cezar 

Peluso, "a indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa 

prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer 

a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa". 

(RT, 706:67). O dano moral, in casu, deve ser de natureza indenizatória, 

compensatória do prejuízo moral sofrido pela Autora, e também punitivo à 

ofensora, a fim de se desestimular a repetição de casos semelhantes, eis 

que as concessionárias de serviços de energia muitas vezes têm o 

costume de não respeitarem o consumidor, sendo corriqueira sua 

presença no pólo passivo de ações junto ao Poder Judiciário. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contidos na inicial, com resolução 

do mérito, nos moldes do artigo 269, I do Código de Processo Civil e 

condeno, ainda, a requerida – CLARO S.A. a pagar ao Requerente – 

GENEIR GOMES a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da 

presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Inexistindo condenação em custas e honorários advocatícios (art. 

54, da Lei 9.099/95). Após, o trânsito em julgado da presente sentença, 

caso o devedor não efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acarretará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 475 -J, do Código de Processo Civil e Enunciados 97 

e 105 do FONAJE, podendo ainda, o credor requerer a execução da 

sentença e, em não o fazendo, no prazo de 48 horas os autos serão 

arquivados, sem prejuízo de desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 28 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI 

Juiz de Direito Assinado eletronicamente por: LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11513691 18012811181710600000011336581

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-09.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA RODRIGUES DA SILVA BRUGNHAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.FERREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CAROLINA CE OAB - PR62827 (ADVOGADO)

 

Intimação das partes do inteiro teor da sentença que segue: VISTOS, 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação Cível com pedido de liminar 

alegando em síntese, que à empresa reclamada por ter dado início ao 

procedimento de protesto junto ao Cartório do 2ªOfício desta Comarca. A 

Reclamada apresentou contestação, argüindo que ocorreu um erro no 

sistema da instiuição financeira o que ensejou a cobrança por equívoco 

dos boletos junto ao Cartório de Protestos, mas que o título não foi 

protestado e que, portanto, não deu azo ao dano mnoral pretendido. Não 

existindo preliminares suscitadas, passo a analisar a questão do mérito. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado 

ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste 

sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de 

Justiça assevera ainda que: É entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998). (destaquei e negritei). Entendo que o Poder Judiciário, junto 

com os demais poderes são o sustentáculo necessário para o convívio em 

sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes e coercitivas se 

fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria existência. Para 

tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas com seriedade 

e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas que seja o 

suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros atos de 

injustiça não sejam realizados. Numa ação de cunho indenizatório, além da 

ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. (negritei). A respeito da responsabilidade civil o Professor 

SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 
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causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). No presente 

caso verifica-se que a requerida deu início ao procedimento de cobrança 

indevida junto ao Cartório de Protestos nesta Comarca, sendo certo que o 

fato do requerido ser notificado sobre dívida que foi devidamente adimplida 

gera necessariamente um dissabor, descontentamento e angústia que 

deve ser reparada. É claro que tal fato servirá para sopesamento do 

quantum indenizatório, vez que diferente do protesto o início do 

procedimento causa um dissabor menor que o protesto indevido. Cumpre 

salientar que o representante legal da empresas reclamada jamais poderia 

agir daquela forma, ou seja, cobrar um consumidor algo que não existe, 

por isso, diante de tal atitude sem o devido zelo, nos faz crer que a 

reclamada cometeu um ilícito, pois uma empresa deve zelar não só pelo 

seu nome, bem como pela conduta de seus funcionários, e o mínimo que a 

empresa deve fazer é ressarcir moralmente a Reclamante, com as 

escusas, e mandar apurar os fatos, sem negligenciá-los. Portanto, 

restou-se comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, pois a 

humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, 

gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da 

negativação indevida. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada com a 

cobrança indevida, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – 1. Dispensa-se a prova de 

prejuízo para demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, 

tido como lesão a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por 

vezes é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito 

própria do individuo - o seu interior. (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do 

montante a título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a 

gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os 

efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 

0264955-8 – (210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – 

DJPR 27.08.2004). (grifei e negritei). Portanto, restou-se comprovada a 

responsabilidade civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o 

prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, 

mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, 

tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação doutrinária e 

jurisprudencial é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em 

matéria de responsabilidade por danos moral”, publicada na RJ nº 231, 

jan/97, p. 11). (grifei e negritei) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quantum Indenizatório. Na 

fixação do valor indenizatório deve-se levar em consideração as 

condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as 

circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e 

seus efeitos, sem esquecer o caráter punitivo e que a indenização deve 

ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar enriquecimento 

injustificado. (...) APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70007874761, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relatora Fabianne Breton Baisch, julgado em 05/05/2004). (grifei e 

negritei) Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

1.500,0 (mil e quinhentos reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo, ainda como expiação à Requerida. Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no 

artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o pedido inicial, e CONDENO a 

Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e 

correção monetária a partir do presente decisum. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C. Assinado 

eletronicamente por: LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11513162 18012716484114700000011336080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA OAB - MT0020582A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-84.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA FASHION (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-39.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI BALTAZAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE RONDONIA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 13h40min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RITA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-09.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 14h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010800-70.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINA LAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010754-81.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-54.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-30.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE OVANDO ACHUCARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010728-83.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. às partes para prosseguimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-46.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MILTON GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-44.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-29.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE OLIVEIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 14h40min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-96.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-58.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-73.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-43.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA BARRETO DE SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 15h25min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-28.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL TEIXEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

5 de março de 2018 às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-95.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 15h35min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de março de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010434-02.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GIACIANI (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 15 Dl AS - 3 vezes

 AUTOS N.° 1405-27.2015.811.0014 68461

 ESPÉCIE: lnterdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de vConhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Jóisse Pereira Magalhães, Cpf: 01918720169, Rg: 

1487382-6 SSP MT Filiação: '.racema Pereira Magalhães, data de 

nascimento: 02/04/1983, brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, 

solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua das Flores, N° 51, Bairro: Vila Santa 

Terezinha, Cidade: Poxoréu-MT,

 PARTE REQUERIDA: Interditado: Ismael Ribeiro Filho, Cpf: 04555859111, 

Rg: 1661784-3 SSP MT Filiação: Ismael Ribeiro e Iracema Pereira 

Magalhães, data de nascimento: 20/12/1985, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), aposentado, Endereço: Rua das Flores, N° 51, 

Bairro: Vila Santa Terezinha, Cidade: Poxoréu-MT,

 INTIMANDO(A, S): todos os interessados DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 09/10/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, tio Código de Processo Civil, para DECRETAR a INTERDIÇÃO 
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ABSOLUTA de SMAEL RIBEIRO FILHO, devidamente qualificado nos autos, 

com fundamento no artigo 1.767 do Código Civil, declarando-o 

absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e, 

de acordo com o artigo 1.774 do mesmo código, nomeio-lhe como sua 

CURADORA a Sra. JOISSE PEREIRA MAGALHÃES (irmã do interditando). 

Em observância ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo 

Civil e no artigo 9o, III, do Código Civil, inscreva-se ^sta decisão no 

Registro Civil e publique-se imediatamente publicada na rede

 undiaí de computadores, no sítio do E. TJMT e na plataforma de editais do 

onselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local por 01 (uma) vez e na imprensa local e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Após certificado o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. Poxoréu/MT, 27 de janeiro de 2017. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito Eu, Salustiano Cândido Pereira 

Filho, digitei.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60438 Nr: 140-92.2012.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula do Valle Bezerra Mendonça, Marcelo 

Caetano do Valle Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeová Bezerra, Darcy do Valle Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537, Simone Maria Valle Barbosa dos Anjos - 

OAB:9393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 De início, REITERO os termos do despacho de fls. 196, uma vez que o 

novel Código de Processo Civil determina que “no arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão de propriedade dos bens do espólio”.

Por conseguinte, INDEFIRO o pedido da Fazenda Estadual de fls. 198/198v.

Com essas considerações, CUMPRA-SE, in totum, o despacho 

mencionado.

ATENTE-SE, a secretaria, para o integral cumprimento das decisões 

judiciais, a fim de evitar conclusões desnecessárias, promover 

morosidade processual e, quiçá, prejuízo às partes, notadamente quando 

o feito tramita há vários anos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67914 Nr: 1153-24.2015.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio de Morais Oliveira, Cláudia Genoud Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doroteu Sodré dos Santos, Elzita 

Sodré de Oliveira, Ambrósio Ferreira dos Santos, Osvaldo Luiz Rubin 

Pasqualotto, Adelino Joaquim de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sunamita V. Nascimento Farias 

- OAB:8.822-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de ação de usucapião de imóvel rural, ajuizada por ALÉCIO DE 

MORAIS OLIVEIRA e outro, em face dos ESPÓLIOS DE DOROTEU SODRÉ 

DOS SANTOS e AMBRÓSIO FERREIRA DOS SANTOS, todos qualificados 

nos autos.

Compulsando os autos, vislumbra-se que embora tenha sido procedida à 

citação pessoal dos confinantes e do primeiro requerido, o ESPÓLIO DE 

AMBRÓSIO FERREIRA DOS SANTOS foi citado por edital, contudo, não lhe 

foi nomeador curador especial para a apresentação de contestação, ainda 

que por negativa geral.

Deste modo, a fim de evitar quaisquer nulidades processuais NOMEIO para 

atuar como curadora especial do supracitado requerido a advogada 

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA, OAB/MT 13.890, devendo esse ser 

intimada para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação, caso em que o prazo para a providência imperiosa começará a 

fluir.

Em caso de aceite, ARBITRO, desde já, honorários advocatícios na monta 

de 05URH em favor da causídica nomeada, nos termos da Tabela de 

Honorários da OAB/MT.

Após, apresentada a defesa, PROMOVAM-SE os atos necessários ao 

regular processamento do feito, observado o teor da Portaria nº 

01/2017-DF desta comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70666 Nr: 843-81.2016.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luan dos Anjos Lima, Maria Aparecida dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 37, intimando-se o 

inventariante para a retirada do alvará de autorização, bem como para, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da 

ação pela satisfação do direito vindicado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76831 Nr: 1876-72.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loredane Marinho Pariz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de certificar 

que a contestação de fls. 54/95, foi protocolada no prazo legal, bem como 

INTIMAR a parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74853 Nr: 967-30.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/O

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de março de 

2018, às 14h30min (MT).Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa 

e acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.Depreque-se 

a oitiva das testemunhas residentes em outros municípios, exceto as 

contiguas.Intime-se.Dê-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 30 de janeiro 

de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23894 Nr: 1167-86.2007.811.0014
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 POIS BEM.O artigo 1º da Resolução nº 134 de 21/06/2011 a qual dispõe 

sobre o depósito judicial de armas de fogo e munições e a sua destinação 

preceitua que:Art. 1º As armas de fogo e munições apreendidas nos 

autos submetidos ao Poder Judiciário deverão ser encaminhadas ao 

Comando do Exército, para destruição ou doação, nos termos previstos no 

art. 25 da Lei nº 10.826, de 2003, após a elaboração do respectivo laudo 

pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação 

do proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição.Por sua vez, o referido artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, a qual 

dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 

munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 

outras providências, rege que:Art. 25. As armas de fogo apreendidas, 

após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não 

mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz 

competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública 

ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.Assim, 

considerando já ter havido a elaboração de laudo pericial, considerando a 

intimação das partes, considerando não haver informações de eventual 

proprietário de boa-fé e considerando que o(s) objeto(s) não mais 

interessa(m) à causa, DETERMINO que seja(m) ele(s) desvinculado(s) do 

processo e remetido ao Comando do Exército, antes do transito em julgado 

da sentença condenatória já proferida nos autos.Advirto que a remessa 

de armas de fogo, acessórios ou munições ao Comando do Exército 

deverá obedecer ao disposto no artigo 4.º do Provimento n.º 05/2017- 

CGJ. Após, certifique-se. No mais, cumprida a sentença na íntegra, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS com as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se. Cientifique-se. Cumpra-se.Poxoréu – MT, 30 de janeiro 

de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75356 Nr: 1214-11.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Henrique dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de março de 2018, às 

17h00min (MT).Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.Cite-se o 

acusado.Depreque-se a oitiva das testemunhas residentes em outros 

municípios, exceto as contiguas.Dê-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.II – DA ARMA APREENDIDA (...) Assim, considerando já ter havido 

a elaboração de laudo pericial, DETERMINO a intimação do advogado do 

réu para manifestar sobre o laudo pericial de fls. 40/41, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas.Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e 

nada sendo requerido, DELIBERO:Considerando já ter havido a elaboração 

de laudo pericial, considerando que o(s) objeto(s) não mais interessa(m) à 

causa, considerando não haver informações de eventual proprietário de 

boa-fé, DETERMINO que seja(m) ele(s) desvinculado(s) do processo e 

remetido ao Comando do Exército. Advirto que a remessa de armas de 

fogo, acessórios ou munições ao Comando do Exército deverá obedecer 

ao disposto no artigo 4.º do Provimento n.º 05/2017- CGJ. Após, 

certifique-se.Intimem-se. Cientifique-se. Cumpra-se.Poxoréu – MT, 31 de 

janeiro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24215 Nr: 1448-42.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Luiz Dalbem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Schmitt, Eliane Domingas Lopes 

Schimitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Pedrosa Neto - 

OAB:13763/MT, Maristela Claro Allage - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edésio Soares Araujo Junior 

- OAB:6824, Rodolfo Wilson Martins - OAB:5.858

 Certifico que procedo a intiomação da parte autora para manifestar-se 

acerca dos documentos acostados nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68302 Nr: 1322-11.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Nascimento Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:MT 15.758-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75270 Nr: 1177-81.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dores de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Permaneçam os autos conclusos em gabinete para a 

prolação da sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21546 Nr: 685-75.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Ante a informação acima cancelo a audiência designada para 

esta data, e considerando que já houve a triangulação processual, 

determino a remessa dos autos ao INSS para que se manifeste quanto ao 

pedido, no prazo de 15 dias. Após, façam os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70748 Nr: 891-40.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdMF, Ana Maria de Macedo Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação. Após, tornem os autos conclusos 

para prolação da sentença. Cumpra-se. ”
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72528 Nr: 1896-97.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Francisco Sabino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do NCPC, e JULGO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do novel 

Código de Processo Civil. Por consequência, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Contudo, SUSPENDO a cobrança por 

ser beneficia da justiça gratuita. Transitada em julgado a presente 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com observação das formalidades 

legais. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76379 Nr: 1684-42.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allef Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 “VISTO. DEFIRO os pedidos ministeriais e, assim, redesigno audiência 

para a data 22/03/2018 às 15h30min (MT). Intime-se as testemunhas JEAN 

NOGUEIRA, MATHEUS DA SILVA OSSUNA e JANARA DE OLIVEIRA 

SANTOS, devendo os mesmos serem conduzidos coercitivamente. Nos 

termos do artigo 367 do CPP, Decreto da revelia do acusado, uma vez que 

conforme termo de audiência de fl.73m, o mesmo saiu cientificado da data 

da audiência e injustificadamente deixou de comparecer. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.’’

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69028 Nr: 1695-42.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Aparecida Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Poxoréu - Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 

23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 “Vistos etc. Por se tratar de questão de direito, defiro o pedido do 

requerente e encerro a instrução processual. Mantenho os autos em 

gabinete para prolação de sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69126 Nr: 1735-24.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Gilmar Bayerle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaul Nunes - OAB:MT 12211 

B

 Certifico que proce a intimação da defesa do denunciado, para no prazo 

legal, apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70451 Nr: 696-55.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina Nascimento Vilela dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a initmação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72303 Nr: 1766-10.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramilda Matias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a initmação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72399 Nr: 1819-88.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

requerimento administrativo, qual seja 27/03/2015. Sobre as parcelas 

vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da 

citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a 

remessa necessária dos autos a Instância Superior. Saem os presentes 

intimados da sentença proferida. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72940 Nr: 2132-49.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

requerimento administrativo, qual seja 16/05/2017. Sobre as parcelas 

vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da 

citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a 

remessa necessária dos autos a Instância Superior. Saem os presentes 

intimados da sentença proferida. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76268 Nr: 1633-31.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelita Cavalcante de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Ferreira de Souza, Edenisia Ferreira 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim Vieira Célio Filho - 

OAB:MT 3.700

 Certifico que procedo a initmação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76830 Nr: 1875-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gevale Batista de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a initmação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70485 Nr: 723-38.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ilton dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “VISTO. Considerando que as partes transigiram, HOMOLOGO 

PARCIALMENTE por sentença o acordo para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos. Com relação a guarda dos menores, que existe 

processo de código 74925 em tramite nesta comarca, onde a tia paterna 

dos menores postula a guarda dos mesmos, ao argumento de que a 

genitora não oferece condições. Desta forma, por cautela, oficie-se a 

equipe multidisciplinar desta comarca, COM URGÊNCIA, para que realize 

estudo psicossocial na casa da genitora no endereço constante nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. E, assim, façam os autos conclusos para prolação da 

sentença. Defiro o pedido do advogado do requerente, oficie-se a 

Prefeitura Municipal para que proceda a alteração da propriedade do 

imóvel descrito acima. Determino ainda, o apensamento deste feito ao 

processo 74925, por se tratar de fato conexo Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72398 Nr: 1818-06.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilene de Souza Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

requerimento administrativo, qual seja 29/08/2014. Sobre as parcelas 

vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da 

citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a 

remessa necessária dos autos a Instância Superior. Saem os presentes 

intimados da sentença proferida. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73625 Nr: 325-57.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Aportou aos autos requerimento do requerido postulando pelo 

cancelamento da presente audiência com restituição do prazo para 

contestar a presente ação eis que não foi feita a citação pessoal, com 

remessa dos autos a autarquia ré como determina o art. 182 código de 

processo civil, fls. 116/119. Pois bem, analisando detidamente os autos, 

razão assiste ao requerido. A inicial foi recebida às fl.49 dos autos não 

tendo sido expedida a citação da parte requerida para que a mesma, no 

prazo legal, querendo, conteste a ação. Como se sabe, a ausência de 

citação gera nulidade absoluta eis que inviabiliza a garantia do 

contraditório e ampla defesa. Razão pela qual, chamo o feito a ordem para 

determinar que seja procedida a citação da autarquia ré, com remessa dos 

autos, para querendo conteste a presente ação no prazo de 30 dias 

(artigo 183 NCPC). Com a juntada da contestação abra-se vista ao autor 

para impugnar. Após, façam os autos conclusos para designação da 

audiência de instrução e julgamento. Cancelo a audiência designada para 

esta data. Cumpra-se, expedindo o necessário. Defiro o prazo de 15 dias 
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para que o advogado junte procuração. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76600 Nr: 1776-20.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Moreira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Analisando detidamente o autos, constata-se que o requerido 

não foi citado com a remessa dos autos, conforme carta precatória de fl. 

93, o que contraria a norma prevista no art. 182 código de processo civil e 

a garantia de contraditório e ampla defesa, eis que não obteve aceso a 

inicial, nem aos documentos. Por se tratar de questão de ordem pública, de 

ofício chamo o feito a ordem para determinar que seja procedida a citação 

da autarquia ré, com remessa dos autos, para querendo conteste a 

presente ação no prazo de 30 dias (artigo 183 NCPC). Com a juntada da 

contestação abra-se vista ao autor para impugnar. Após, façam os autos 

conclusos para designação da audiência de instrução e julgamento. 

Cancelo a audiência designada para esta data. Cumpra-se, expedindo o 

necessário”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010231-71.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MACEDO GALVAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010231-71.2013.8.11.0014 EXEQUENTE: FLAVIA VENCESLAU GOMES 

EXECUTADO: MARCIA MACEDO GALVAO Vistos. Trata-se de pedido de 

reconsideração da decisão de ID 8005009 que indeferiu a penhora de 

veículo em nome da genitora da executada. Ainda, no ID 10173247, 

aportou pedido de penhora no rosto dos autos, sob o nº 

733-19.2015.811.0014 (Cód. 67111), no que tange as verbas honorárias 

sucumbenciais, que tem como beneficiada a parte executada. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, no que tange ao pedido de 

reconsideração formulado pela parte exequente no sentido de que seja 

penhorado veículo automóvel indicado nos autos, sustentando que a parte 

executada é a verdadeira possuidora do bem móvel, embora esteja 

registrado no Detran em nome de terceiros, indefiro-o, por não encontrar o 

pedido de reconsideração respaldo no ordenamento jurídico. Ainda, 

constato que a parte exequente pretende receber crédito da parte 

executada correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. 

Para tanto, pugna pela a penhora do crédito da executada nos autos sob 

nº 733-19.2015.811.0014, Cód. 67111, em trâmite na 2º Vara desta 

Comarca, devendo tal penhora ser efetuada no rosto dos citados autos. É 

cediço que as verbas honorárias, sejam contratuais ou sucumbencias, 

são impenhoráveis, não importando qual seja a sua espécie, por força do 

artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Outrossim, a 

impenhorabilidade do crédito oriundo de honorários advocatícios consiste 

em tema já apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. PENHORA DE VALOR DE 

HONORÁRIOS DECORRENTE DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 

CARACTERIZAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. 

ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

13/10/2006 (RE 470.407/DF). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, PARA O FIM DE QUE, 

RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, INCLUSIVE OS PROVENIENTES DA SUCUMBÊNCIA, 

COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS, SEJA APLICADA A REGRA DE 

IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 649, V, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (...) 7. Recurso especial conhecido e provido, para o fim 

de que, reconhecendo a natureza alimentar dos honorários advocatícios, 

inclusive os provenientes da sucumbência, como na hipótese dos autos, 

seja aplicada a regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 649, V, do 

Código de Processo Civil. (REsp 854.535/RS, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 29/03/2007, p. 

230) Contudo a tendência da doutrina e da jurisprudência tem sido pela 

possibilidade de incidência de penhora sobre verbas de natureza salarial, 

relativizando a impenhorabilidade contida na regra do artigo 833, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, já que a atual sistemática do ordenamento 

jurídico processual tem procurado cada vez mais dar efetividade ao 

processo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PENHORA ON-LINE DE 

SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA 

EXECUTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 

649, § 2º, DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO. 1. "O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, 

soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do 

trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar 

de penhora para pagamento de prestações alimentícias" ((REsp 

1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

DJe de 26/6/2013). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou 

sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora 

de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da 

Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 

814.440/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

28/03/2017, DJe 03/04/2017)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PENHORA ON LINE- VERBA ALIMENTAR- SALÁRIO - LIMITE DE 30% - 

POSSIBILIDADE- RECURSO DESPROVIDO. - Os valores obtidos a título de 

salário ou vencimentos são impenhoráveis, exceto nas hipóteses que não 

comprometam percentual superior a 30% (trinta por cento) dos valores 

mensalmente auferidos pelo executado. (TJ-MG - AI: 10145990146485001 

MG , Relator: Moacyr Lobato, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO P/ TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – PENHORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO – 

VERBA ARBITRADA EM ELEVADA MONTA – POSSIBILIDADE DE 

PENHORA DE PARCELA DO VALOR TOTAL – DIREITO DO CREDOR – 

RECURSO DESPROVIDO."Não viola a garantia assegurada ao titular de 

verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante 

maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de 

comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação 

vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título 

executivo." (REsp 1356404/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 23/8/2013) (AI 71696/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) No caso 

dos autos, extrai-se que a executada é advogada atuante nesta Comarca, 

sendo que esta ação encontra-se em trâmite há quase 2 (dois) anos, sem 

que a parte exequente tenha obtido qualquer satisfação do seu crédito. 

Desta forma, entendo que é viável a penhora no rosto dos autos do 

crédito da executada, no patamar de 30% (trinta por cento) dos valores a 

ser levantado nos autos de Cód. 67111, referente a verbas 

sucumbenciais, em trâmite na 2º Vara desta Comarca. O desconto da 

referida quantia não acarretará onerosidade excessiva à parte executada, 

além do que permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba 

remuneratória da executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento 

ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, 

principalmente quando a efetividade do processo reclama providências 

práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária. 

Ante o exposto, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos de nº 

733-19.2015.811.0014, código 67111, da 2º Vara desta Comarca, no que 

tange as verbas honorárias sucumbenciais, em nome da procuradora dos 

autos, MARCIA MACEDO GALVÃO, devendo ser observado o patamar de 

30 % (trinta por cento) do total do crédito. Feita a penhora, intimem-se a 

executada para, querendo, oferecer embargos, no prazo legal. Decorrido 

o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 
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Poxoréu/MT, 09 de outubro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67687 Nr: 3206-81.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSO FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA EPP, MOACIR LOQUETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.A tutela de urgência não comporta 

deferimento, explico.Os embargos monitórios, por constituírem meio de 

defesa, não comportam pedidos de cunho acautelatório. Por tal razão, 

cabe à parte valer-se da via adequada para postulação do pleito liminar, 

conforme entendimento jurisprudencial: EMBARGOS MONITÓRIOS. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECONVENÇÃO. 

POSSIBILIDADE. 1. A reconvenção só pode ser manejada quando 

presentes os seus pressupostos, dentre os quais, encontra-se a 

compatibilidade de procedimentos. 2. Apesar da ação monitória inserir-se 

nos procedimentos especiais, o oferecimento dos embargos monitórios 

acaba por submetê-la ao procedimento comum ordinário o qual admite a 

reconvenção como modalidade de defesa. 3. Somente nas ações 

dúplices, nas declaratórias incidentais, na reconvenção ou quando houver 

denunciação da lide é que se torna possível o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela formulado pelo réu. 4. Agravo de instrumento 

parcialmente provido. (TRF-3 - AI: 102585 SP 2007.03.00.102585-9, 

Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, Data de 

Julgamento: 29/07/2008, Data de Publicação: DJF3 DATA:19/01/2009 

PÁGINA: 380).Logo, em razão da inadequação da via eleita, INDEFIRO o 

pedido liminar formulado pelo embargante.RECEBO os embargos monitórios 

e a reconvenção apresentados pelo requerido Moacir Loqueti e, para 

tanto, SUSPENDO a eficácia do mandado inicial.Intime-se a embargada a 

oferecer impugnação aos embargos e contestação à reconvenção, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo sem manifestação da parte 

ou apresentadas as competentes respostas, certifique-se e remeta-se ao 

e m b a r g a n t e  p a r a  m a n i f e s t a ç ã o . A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberações.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 30 de janeiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73912 Nr: 2881-72.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGG, AGGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 Autos nº 2881-72.2017.811.0033 – Cód. 73912

Vistos.

 Considerando o teor dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem 

acerca de eventual ocorrência da decadência do direito material objeto 

dos presentes autos.

 Com a manifestação das partes ou certificado eventual decurso de prazo 

venham conclusos para sentença.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 01 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13869 Nr: 3097-53.2005.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO AMADEU, ADINALDO 

AMADEU NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO MARINHO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MEIRA CRISTOFARO - 

OAB:9063/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESMAEL ANGELO DE 

OLIVEIRA - OAB:2454/MT, Mizael de Souza - OAB:16842, Nilson 

Balbino Vilela Junior - OAB:5982, PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar as partes para manifestarem sobre o valor 

informado pelo poerito para realizar a perícia, no valor de R$ 25.000,00, 

divididos em duas parcelas iguais, sendo a 1.ª parcela para quitação 

quando do início dos trabalhos e a 2.ª, quando da entrega do laudo pericial 

correspondente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55963 Nr: 1576-58.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO SORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SORTI, ANTONIO CORREIA MENDES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo deferido às fls. 93, portanto intimo a parte 

autora a impulsionar os autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57438 Nr: 2620-15.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE AFONSO BOTH, EVANIRDES FRANCISCA BOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

PAULO SÉRGIO DA COSTA, DALTOMIR GONÇALVES, AMARO VICENTE 

DA SILVA, JOCINETE DE SOUZA PANTOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Visto.

Havendo desinteresse jurídico dos entes públicos no imóvel objeto dos 

autos, conforme se constata às f. 59 (Municipal), f. 97 (Estadual) e f. 78 

(Federal) e, ainda, considerando a intimação dos terceiros ausentes e 

incertos às f. 33 e confinantes às f. 90/93, homologo o acordo firmado 

entre as partes de f. 70/72 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário para registro/averbação junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 58957 Nr: 728-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TEREZINHA FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, ELAINE CRISTINA OGLIARI - OAB:9.744/MT, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Intimo os exequentes a se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pretendem a satisfação da obrigação às custas do executado ou, 

alternativamente, a conversão em perdas e danos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66718 Nr: 2702-75.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KROLING E OLIVEIRA ADV. ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC Judicial, intimo Vossa Excelência, Advogado: 

MARCIO GOLICZESKI, para que no prazo de de 03 dias, devolva os autos 

citados, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62273 Nr: 247-40.2016.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA DA SILVA LOQUETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE ALMEIDA 

SANTANA SOUZA - OAB:18618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que envio para publicação no DJE pela segunda vez a 

sentença, conforme segue: " Desta feita, diante do resultado da perícia, 

conclui-se que a interditanda encontra-se impedida de administrar sua 

própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil que 

estão sujeitos a curatela: I - Aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; (...), caso do Interditando, 

razão porque merece acolhimento o pedido inicial. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

HELENA MARTINS SILVA, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio lhe curador LEONILDA DA SILVA LOQUETI, confirmando os efeitos 

da tutela anteriormente concedida. Julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no artigo 9º, inciso III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário, com urgência. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se. São José 

do Rio Claro, 11 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68010 Nr: 3399-96.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO VELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente e eventual invalidez para o trabalho.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/02/2018, às 

16:30horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52353 Nr: 1636-65.2013.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVONE LIMA FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO DUMMER FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 79, portanto 

intimo a inventariante para que impulsione os autos no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64994 Nr: 1636-60.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AMARY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER JOSÉ VILELA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO KADI - OAB:OAB/SP 

187.465, VERA LÚCIA DIAS CESCO LOPES - OAB:OAB/SP 121853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA DIAS CESCO 

LOPES - OAB:OAB/SP 121853

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar novamente o executado para manifestar no prazo 

de 10 dias, tendo em vista, que a publicação não constou o advogado na 

parte passiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68010 Nr: 3399-96.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO VELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N: 3399-96.2016.811.0033CÓDIGO: 68010REQUERENTE: 

NIVALDO VELOREQUERIDA: .Logo, ausente, neste momento processual, a 

prova inequívoca exigida para a concessão da medida de urgência, 

INDEFIRO o pedido pleiteado na inicial no que se refere à antecipação dos 

efeitos da tutela.Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para 

responder, no prazo de 60 (sessenta) dias, advertindo-a que eventual 

ausência de apresentação de resposta, implicará na decretação de sua 

revelia.Intimem-se.São José do Rio Claro - MT, 10 de janeiro de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31016 Nr: 1771-48.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Intimo Vossa Senhoria ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10993 Nr: 313-06.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CASSERES LTDA, CACILDA 

CARDOSO CASSERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT

 Intimo Vossa Senhoria ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8020 Nr: 2094-34.2003.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CASSERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT, JOEMAR MORAES ROSA - OAB:2.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Intimo Vossa Senhoria ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31804 Nr: 2559-62.2011.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Intimo Vossa Senhoria ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50265 Nr: 2106-33.2012.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDRXD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Intimo Vossa Senhoria ANTONIO MARCOS LOPES, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52778 Nr: 2163-17.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO APARECIDO MERCER, ADELVINA LUIZ 

VINHAL DE GODOY, ANA GREICY GIL ALFEN, ANA LILIAN DA 

CONCEIÇÃO RAMOS JARDIM, CARLA REGINA PAIVA, AUDINEIDE COSTA 

ROCHA DA CRUZ, ANTONIA DE LOURDES GARCIA GEA, ANTONIETA 

FERREIRA DA SILVA, ANA LUCIA HARALA, ANDRE LUIS VIEIRA ROSA, 

ANGELA TEREZINHA CARNAVALI LOPES SANCHES, CLAUDIVAN DE 

ARAÚJO GERICÓ, EDNA CALVÁRIO, DJANIRA SANTANA, LIZETE 

TEREZINHA KAIPPERS, DAMIANA FURTADO LEITE GOBATTO, LINDALVA 

MARQUES AYELLO, DHAYA CRYSTINA FURLAN SORTI, JOSE VALDIR DE 

PAULA FERREIRA, CRISTINA OLEGÁRIO MACHADO, JOSINEIA MEDEIROS, 

JOSEFA FERREIRA DE LIMA TURRA, JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA, 

KATIA LUCIANA GARCEZ, KATIA DE LIMA MELO, LEIDA JACOB, LEILA 

JACOB DE LIMA, LUCIANA CORREA DA SILVA, SÔNIA APARECIDA 

BATISTELA, TÂNIA PAULA DILL, MARLI VOLPE, MARLI FÁTIMA FELINI, 

MARIA VERA LÚCIA LOPES, MARLI MARIA BOTH, NADIR MORO DA 

SILVA, SIMONE ERCIAN DE SOUZA, MARLENE TEREZINHA BOTH DE 

CAMPOS, RAIMUNDA CANDIDA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA 

CRUZ, LUCIMEIRE DA SILVA, SEALSLAY ARNAUT MORAES, ROSIMEIRE 

FERREIRA DE PAULA, MARIA BEATRIZ DE MAGALHÃES MORAIS, VERA 

LUCIA FONTANA, MARCIA APARECIDA MAGALHÃES, MARLI MARIA 

MONTEIRO PROGETE, MARINA FELIX DE SOUSA, TATIANE DA SILVA 

FONSECA, MARINA ARLETE GASQUES RIZZATO, THIANE ARAUJO 

COSTA, LUCINETE PERPETUA SILVA CRUZ, MARIA APARECIDA MUNIZ, 

MARIA GORETE PEREIRA, MARLI MENDONÇA GARCEZ LEITE, ROSANA 

APARECIDA DA ROSA, ROSIMEIRE DA SILVA TRINDADE, SIDNEY DE 

SOUZA CORDEIRO, SILVANA TERESINHA ALVES DE ABREU, SILVIA 

SAMPAIO DA SILVA LOPES, VANICE RAQUEL SCHMIDT, ELIANE 

CALHEIROS BARBIERI, FÁTIMA NEUZA BORO DE OLIVEIRA, JOANA 

CARNAVALI SANCHES, INÊS APARECIDA SAVIANI, IDALINA DE 

OLIVEIRA, ERCILIA TEREZINHA FININ SOCOLOSK, GISLAINE LUCIA LOPES 

RIBEIRO, ELIZABETH GIL ALFEN, HELLEN CRISTINA FIALHO DA SILVA, 

VIVIAN ROBERTA DOS SANTOS LEITE, EDNA LOPES AMARAL, 

JOMELISSE HENRIQUE DE ANDRADE, ZENILDA DE JESUS SANTOS, ZILDA 

GARCEZ CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA, MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria ANTONIO MARCOS LOPES, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 270 Nr: 63-22.1995.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS MANUEL MARTINS ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O, 

ODIVALDO JOSÉ DE MATOS - OAB:4900/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria ISAIAS EUGENIO, na qualidade de advogado, para 

que devolva os autos do processo em carga, a esta Secretaria, uma vez 

que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena de busca e 

apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 278 Nr: 192-27.1995.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO EGÍDIO SACHS - 

OAB:4,894/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:15373/MT, ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O, JOÃO GABRIEL 

PEROTTO PAGOT - OAB:12.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria ISAIAS EUGENIO, na qualidade de advogado, para 

que devolva os autos do processo em carga, a esta Secretaria, uma vez 

que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena de busca e 

apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 280 Nr: 72-81.1995.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O, 

ODIVALDO JOSÉ DE MATOS - OAB:4900/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria ISAIAS EUGENIO, na qualidade de advogado, para 

que devolva os autos do processo em carga, a esta Secretaria, uma vez 

que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena de busca e 

apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2604 Nr: 473-07.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSB, ASB, EDS, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Volanski - 

OAB:40525/PR

 Intimo Vossa Senhoria DIEGO LUCAS GASQUES, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50002 Nr: 1746-98.2012.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO XIMENDES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON DONIZETTI FERREIRA 

CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, KARLA VAZ DE MELO DORNELES - OAB:50.699/MG

 Intimo Vossa Senhoria ANTONIO MARCOS LOPES, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53041 Nr: 2470-68.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERST ZANDONA, LEINA MARIA LEMES 

DA SILVA LHOPES, WENDER LEMES DA SILVA, GREICE ELLEN LEMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011, LUÍS FELIPE LAMMEL - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, JOAO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14038/MT, 

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - OAB:7573/MT, PRISCILA 

DAUDT RIBEIRO - OAB:14667, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:57596/SP, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13411-A/MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13096-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, DIEGO LUCAS GASQUES, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69370 Nr: 721-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPTM, MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria BRUNO CARRARA LIPORI, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70000 Nr: 1112-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO KOLODZIEJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA KOLOGI, ESPÓLIO DE 

ANTONIO KOLOGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria FELIPE AUGUSTO STUKER, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 266 Nr: 58-97.1995.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO EGÍDIO SACHS - 
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OAB:4,894/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:15373/MT, ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O, JOÃO GABRIEL 

PEROTTO PAGOT - OAB:12.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria ISAIAS EUGENIO, na qualidade de advogado, para 

que devolva os autos do processo em carga, a esta Secretaria, uma vez 

que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena de busca e 

apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25670 Nr: 2891-97.2009.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, Maycon Gleison Furlan Picinin, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28416 Nr: 2295-79.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RXT, SMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50588 Nr: 2467-50.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS E RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14.960-MT

 Intimo Vossa Senhoria MARIANA MULARI NASSAR NOBRE, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51454 Nr: 617-24.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CHRUSCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA ADRIANA KISSEL MADEIRAS-ME, 

MADGARKOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, Maycon Gleison Furlan Picinin, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52846 Nr: 2244-63.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS E RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA UNIÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14.960-MT

 Intimo Vossa Senhoria MARIANA MULARI NASSAR NOBRE, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55020 Nr: 855-09.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS BIRIGUI INDUSTRIA DE CALÇADOS 

LTDA EPP, MOACIR LOQUETI, GLAUCO LOQUETI MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, Maycon Gleison Furlan Picinin, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56168 Nr: 1736-83.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO DO NASCIMENTO, MARIA SILENE SOUZA 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 Intimo Vossa Senhoria, Maycon Gleison Furlan Picinin, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59537 Nr: 1130-21.2015.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 
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advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 1294-83.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERRARI MUCHON, GUILHERME 

JUNIOR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Senhoria ISAIAS EUGENIO, na qualidade de advogado, para 

que devolva os autos do processo em carga, a esta Secretaria, uma vez 

que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena de busca e 

apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64138 Nr: 1208-78.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LOQUETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, Maycon Gleison Furlan Picinin, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73189 Nr: 2621-92.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACVP, ACVP, OCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, REJANE BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64023 Nr: 1162-89.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando de modo claro e preciso a sua 

finalidade.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58278 Nr: 294-48.2015.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFAETE DE ALMEIDA REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROBINO FERREIRA REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - 

OAB:12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, determino que se emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, sanando as irregularidades 

acima apontadas.4. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências:a.INTIME-SE, via DJe, o patrono dos Requerentes para 

recolher de forma parcelada as despesas processuais, isto é, proceder 

ao recolhimento da primeira parcela em até 10 (dez) dias úteis após sua 

intimação e das demais nos meses subsequentes ao primeiro pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção 

processual, bem como para promover a emenda da exordial, no prazo de 

15 dias, de maneira sanar as irregularidades acima declinadas.b.Depois de 

cumpridas as diligências acima determinadas e/ou transcorrido os prazos 

acima assinalados, TORNEM-SE os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19699 Nr: 1473-95.2007.811.0033

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIR CABRAL DONHA JUNIOR, GABRIEL CABRAL 

DONHA, GUILHERME CABRAL DONHA, VLADIMIR CABRAL DONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR GIMENES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MÁRCIO HENRIQUE DEITOS - OAB:371-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria SERGIO DRESSLER BUSS, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71665 Nr: 2035-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBLA, ELLA, MCLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Intimo Vossa Senhoria RICARDO BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2690 Nr: 518-11.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER, ERCI MARIA FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Intimo Vossa Senhoria RICARDO BUSS SONNENBERG, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73120 Nr: 2600-19.2017.811.0033
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS, JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208/MT

 Vistos etc.

1. Determinado, às fl. 25, a intimação da parte autora para que 

promovesse a juntada ao feito da certidão de óbito do requerido José 

Domingos Mendonça, bem como regularizasse o polo passivo da lide.

Todavia, a requerente informou não dispor dos dados necessários à 

realização da pesquisa. Ao final, requereu seja o requerido Banco do 

Brasil intimado para trazer aos autos os dados cadastrais do requerido 

José Domingos Mendonça.

 2. Diante das dificuldades apontadas pela parte autora para localizar a 

parte requerida e/ou sucessores, dada a ausência de elementos que 

permitam sua individualização, defiro o pleito de fls. 46/47 para determinar 

seja o requerido, Banco do Brasil, intimado para, no prazo de 15 dias, 

informar os dados cadastrais do requerido José Domingos Mendonça.

Prestadas as informações, deverá a requerente providenciar o necessário 

para regularização do polo passivo da lide.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) INTIME-SE, via DJe, o patrono do requerido para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos cópia dos dados cadastrais de José 

Domingos Mendonça, titular da conta bancária n.º 1.595-4, agência 

0078-7.

Com a apresentação dos dados, promova a Secretaria arquivo reservado, 

em pasta própria, certificando neste feito o ocorrido, ficando o exame dos 

autos e a reprodução de peças exclusivos às partes ou seus 

procuradores.

b) Decorrido o lapso supra, prestadas as informações DÊ-SE vistas dos 

autos à Defensoria Pública.

c) Após, TORNEM-SE os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73120 Nr: 2600-19.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS, JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208/MT

 a) INTIME-SE, via DJe, o patrono do requerido para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos cópia dos dados cadastrais de José 

Domingos Mendonça, titular da conta bancária n.º 1.595-4, agência 

0078-7.

Com a apresentação dos dados, promova a Secretaria arquivo reservado, 

em pasta própria, certificando neste feito o ocorrido, ficando o exame dos 

autos e a reprodução de peças exclusivos às partes ou seus 

procuradores.

b) Decorrido o lapso supra, prestadas as informações DÊ-SE vistas dos 

autos à Defensoria Pública.

c) Após, TORNEM-SE os autos conclusos.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº. 19/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. 

Juiz Substituto e Diretor do Fórum da Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...Considerando o 

disposto no Provimento nº 15/2017-CM, sobre a implantação da Central de 

Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas do Estado de Mato 

Grosso;Considerando o Provimento nº 12/2017-CGJ, que dispõe sobre o 

funcionamento da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e altera o Provimento 

31/2016-CGJ.Considerando a necessidade de redução da taxa de 

congestionamento, a baixa do estoque processual, bem como a análise 

minuciosa e a certificação quanto ás custas finais nos processos que 

demandam arquivamento na Comarca;RESOLVE: Artigo 1º. IMPLANTAR a 

Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Vila Rica/MT, nos 

moldes dos Provimentos 15/2017/CM e nº 12/2017-CGJ, com finalidade de; 

a) apuração da existência ou não de custas processuais, taxa judiciária e 

multa de processo administrativo por meio de certidão; b) cumprimento dos 

atos determinados nos Provimentos 11/2014-CGJ, 40/2014-CGJ, 

31/2016-CGJ e nas Instruções Normativas 09/2014-PREST/DGTJ e 

10/2014- PREST/DGJJ; c) arquivamento definitivo. Artigo 2º. DETERMINAR 

que a Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Vila 

Rica/MT, seja vinculada a Central de Administração, e funcionará de 

acordo com a regulamentação elaborada pela Corregedoria-Geral da 

Justiça e observadas às normas previstas na CNGC.Artigo 3º. As 

Secretarias das Varas desta Comarca, serão responsáveis pelo envio 

dos feitos com trânsito em julgado a partir da instalação, desde que 

inexista pedido de cumprimento de sentença, observando-se os códigos 

de andamentos estipulados no Provimento nº 12/2017-CGJ.Artigo 4º. 

estabelecer que a servidora lotada na Central de Administração Senhora 

Patrícia Raquel S. Mendonça Ferreira, mat. 9333, Gestora Administrativa III, 

designada pela Portaria 017/2018-DF, desempenhe suas funções junto a 

Central de Arrecadação e Arquivamento, devendo ser devidamente 

cadastrada junto à referida Central.Artigo 5º. Esta Portaria entra em vigor 

na data de sua publicação. Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia 

desta à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.Vila Rica/MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva-Juiz Substituto e 

Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62757 Nr: 2663-93.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA BANDEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça (fls. 50) "...Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO em que o BANCO DO 

BRASIL S/A move contra ROSA BANDEIRA AGUIAR, compareci à Rua 04, 

Setor Sul, Cidade e Comarca de Vila Rica – MT, em 29/01/2018, 

aproximadamente às 12h55min, constarei que depois da casa n. 328, há 

sala comercial, após uma residência com muro de cor amarela e em 

seguida uma casa com aparência de abandonada (grama muito alta do 

quintal), nos três endereços não havia ninguém e não tinha o número da 

residência (pela lógica da numeração o endereço que consta no mandado 

é de um destes endereços). Assim sendo, caso o Autor queira seja feita 

mais uma tentativa no mesmo local para a citação, suspendo minhas 

diligencias para seja pago valor referente à verba indenizatória para 

locomoção do oficial de justiça para mais um ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43985 Nr: 890-52.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO ROBERTO PEREIRA ALVES, 

RODOLFO ROBERTO PEREIRA ALVES, LILIAM PAULA RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 91, a qual certifica a 

impossibilidade de intimação dos requeridos face a não localização dos 

mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42024 Nr: 1682-40.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORSO E ORSO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L W NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça (fls. 53), a qual certifica a 

impossibilidade de intimação do requerido, face a não localização do 

endereço.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 7338 Nr: 1100-21.2004.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO LUIZ BRITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT, 

MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - OAB:8.957/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Prov.52/70-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação da defesa, quanto a expedição da carta precatória 

de fls. 119, bem como da acerca da audiência designada no Juízo 

Deprecado, nos termos da Súmula 273 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48157 Nr: 1889-68.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDR, NMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15.201-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos à intimação da parte autora, para, no prazo 

legal, para manifestar-se quanto à contestação por negativa geral 

apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62541 Nr: 2554-79.2017.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, MARCILENE OLIVEIRA DE 

SOUZA ATAÍDES, ELIAS MOREIRA ATAÍDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMÓS FLORÊNCIO DE ATAÍDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50716 Nr: 1162-75.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Aposentadoria por Idade Rural

Autos: 1162-75.2015.811.0049 - Código: 50716

Requerente: OLICIA ROSA DA SILVA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 53/65, INTIME-SE a 

parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52279 Nr: 162-06.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO LINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15.122/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Aposentadoria por Idade Rural

Autos: 162-06.2016.811.0049 - Código: 52279

Requerente: ANTONIO SERGIO LINK

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 94/103, INTIME-SE 

a parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 

15 dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60629 Nr: 1490-34.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MARÇAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO

 Vistos.

Analisados os autos, constato ter o acusado informado não possuir 

condições financeiras de contratar advogado, conforme certidão de fl. 49. 

Ademais, atualmente esta Comarca não conta com Núcleo da Defensoria 

Pública para atendimento dos jurisdicionados hipossuficientes.

Considerando-se que nenhum acusado será processado ou julgado sem 

defensor (CPP, artigos 261 e 263), nomeio advogado (a) dativo (a) para 
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patrocinar a defesa do réu na pessoa do (a) Dr. Edivaldo José Gonçalves 

Filho, OAB/GO 45.848, que deverá ser intimado (a) pessoalmente para 

tomar conhecimento da presente nomeação e se manifestar nos autos no 

prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63982 Nr: 240-29.2018.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Medida Liminar 

proposta por ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, 

qualificada nos autos, objetivando-se, em síntese, a concessão da medida 

liminar de reintegração de posse no imóvel descrito na inicial.

E ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, confirmando a liminar 

anteriormente conferida.

 Com a inicial juntou-se documentos que formaram cinco volume dos 

autos.

É o relatório.

DECIDO.

No que concerne ao pedido liminar, conforme preceitua o art. 294 do 

NCPC, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência e evidência.

Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando 

houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

De outro norte, a tutela de evidência será concedida independentemente 

da comprovação do perigo ou do dano, desde que a inicial seja instruída 

com prova documental suficiente a demonstrar o direito invocado pelo 

autor, não sendo possível a oposição de prova capaz de gerar dúvida 

razoável aos fatos alegados.

Feita estas considerações, não obstante a documentação constante dos 

autos, verifico a necessidade de realização de audiência de justificação 

prévia para eventual concessão de medida liminar, art. 562, caput, do CPC.

Posto isso, designo audiência de justificação para o dia 15 de fevereiro de 

2018, às 10h00 (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se com Urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63542 Nr: 3172-24.2017.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OTACILIO JOAQUIM DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33362 Nr: 1756-05.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÉLIA MARIA CATULÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 33362

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34843 Nr: 834-27.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaldeni Gonçalves Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Código nº: 34843

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33738 Nr: 2133-73.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Perondi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT
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JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2133-73.2013.811.0035-ID-33738

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Municipal

EXECUTADO(A, S): Ademir Perondi

CITANDO(A, S): Ademir Perondi, Cpf: 23332212087 Filiação: Ines Matilde 

Bianchi Perondi, data de nascimento: 12/08/1955, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Dom Aquino 2093, Cidade: Alto Garças-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/01/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.437,73

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se da execução fiscal proposta em face de 

Ademir Perondi, acima qualificado, objeto da CDA 276/2013.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34300 Nr: 374-40.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Oliveira Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 34300

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34821 Nr: 813-51.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 34821

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46125 Nr: 146-60.2017.811.0035

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT, Gestor 

Judiciário da Vara Única da Comarca de Alto Garças- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de desarquivamento dos autos n°1723/1988 proposto 

por Cristiano Alencar Soares de Oliveira.

 Consta dos documentos juntados pelo requerente certidão do Gestor 

Judiciário informando que após buscas exaustivas no arquivo desta 

Comarca, não foi possível localizar os autos em questão. (ref.02)

 Outrossim a ref.08 a parte requerente peticionou nos autos pugnando 

pelo reconhecimento da prescrição quinquenal da espécie intercorrente no 

feito 1.723/1988 desta Vara (código 1885).

 É o relatório. Decido.

 Antes de se determinar a restauração dos autos, visando a solução mais 

rápida ao litigio frente a não localização dos autos, verifica-se que nos 

documentos acostados aos presentes pelo Autor, não há na cópia da 

matrícula 1.659 do CRI de Chapada de Guimarães-MT, a folha 

correspondente ao registro nº 02 onde comprovaria a existência da citada 

averbação, porquanto fora juntada somente a folha inicial da matricula em 

duplicidade.

 Assim, intime-se o ora Requerente para juntar aos autos cópia integral da 

matricula atualizada do Imóvel citado, constado a referida averbação, após 

dê-se vista imediatamente a Fazenda Nacional para se manifestar quanto 

os pedidos do Requerente, e em seguida, conclusos COM URGÊNCIA.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33995 Nr: 90-32.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 33995
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 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34819 Nr: 811-81.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinamar Xavier da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 34819

DECISÃO.

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34820 Nr: 812-66.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Chaves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 34820

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34845 Nr: 836-94.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria de Souza Dariva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 34845

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34817 Nr: 809-14.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 34817

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34302 Nr: 376-10.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Almeida Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 34302

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34823 Nr: 815-21.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Camargo Martins Luzio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 34823

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34824 Nr: 816-06.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira Bicudo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Código nº: 34824

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se que o Ofício Circular de nº 178/2017/NUGEP/VQS determinou a 

suspensão dos processos pendentes de julgamento acerca da cobrança 

diferencial de URV em curso no território do Estado do Mato Grosso, em 

face da admissão do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas) 85560/2016 pelo TJMT.

Entretanto, os processos em trâmite nesta Comarca, não se enquadram 

nos casos de suspensão.

 Assim, torno sem efeito a decisão anterior que suspendeu os processos 

que versarem sobre a cobrança diferencial de URV.

No mais, intime a parte autora para que se manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 9/2018-Cnpar

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO ALVES CARDOSO, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

 RESOLVE:

 ALTERAR o artigo 2º, da portaria 39/2017-DF, datada de 13/09/2017 nos 

seguintes termos:

 Artigo 2º - Nos requerimentos de complementação de diligência pelos 

senhores oficiais de justiça, fica autorizado, o gestor judiciário, 

primeiramente, proceder a intimação da parte interessada para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido referido prazo, com 

ou sem manifestação, os autos serão conclusos para apreciação.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Alto Taquari, 02 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46034 Nr: 166-40.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Concedo à mãe a GUARDA PROVISÓRIA da filha Anthonela Sopia 

Rodrigues Fernandes, a fim de regulamentar a situação fática atual, 

ficando assegurado ao pai o livre direito de visitas;

III – Diante da ausência de comprovação da capacidade econômica, 

condeno o réu no pagamento de ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor da 

filha no valor mensal equivalente a ½ (meio) salário mínimo mensal, a partir 

da citação, devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta de 

titularidade da autora.

IV – Determino a remessa deste feito ao Conciliador, para designação de 

sessão de conciliação/mediação.

V – Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça à audiência de 

mediação e conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, acompanhada de 

advogado, consignando que o termo inicial para apresentação da 
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contestação observará o artigo 697 do NCPC, não sendo realizado o 

acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas do procedimento 

comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 7º Da Lei nº 

5.478/1968.

 VI – Intime-se a parte autora.

VII - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44753 Nr: 2647-10.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 44753

Intime-se a parte requerente, para no prazo de 05 dias, manifestar-se no 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão do oficial de justiça de 

fls. 58.

Alto Taquari/MT, 17 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44697 Nr: 2621-12.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, ante o 

teor do mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 22, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19917 Nr: 65-81.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silber Alves Garcia, Antonio Donizete Garcia, 

Irene de Souza Viana, Wilson Aparecido de Azambuja, Credinorte Móveis 

e Eletrodomésdticos LTDA, Ilda Salviano Souza, Geila Maria Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Cód. 19917

DESPACHO.

Apresentada a exceção de pré-executividade (fls. 44/79), determino seja 

procedida a intimação da Exequente, mediante remessa dos autos, para 

que, no prazo legal, manifeste-se.

Feito isso, nova conclusão.

 Alto Taquari/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 19917 Nr: 65-81.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silber Alves Garcia, Antonio Donizete Garcia, 

Irene de Souza Viana, Wilson Aparecido de Azambuja, Credinorte Móveis 

e Eletrodomésdticos LTDA, Ilda Salviano Souza, Geila Maria Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 8. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 35 e AUTORIZO o 

rastreamento e bloqueio de valores em nome do(a)(s) executado(a)(s), no 

exato montante do débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita 

por meio do sistema informatizado BACENJUD.9. Requisitado o bloqueio, 

DETERMINO que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, vedadas consultas às partes, 

conforme determinação inserta no art. 512, § 2° da CNGCJ/MT.10. 

POSTERGO a análise do pedido de inscrição dos nomes dos executados 

nos cadastros de inadimplentes, para depois da pesquisa acima deferida. 

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Taquari/MT, 4 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000128-45.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FAGUNDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

1000128-45.2017.8.11.0092 REQUERENTE: WENDER FAGUNDES 

OLIVEIRA REQUERIDO: BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA 

RENOVAVEL I – Considerando-se que não há nos autos pedido de liminar, 

designe-se audiência de conciliação. Alto Taquari/MT, 02 de fevereiro de 

2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51432 Nr: 299-43.2017.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO FERNANDES BALIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende - OAB:OAB/MT 

9059, Daniele Izaura S. C. Rezende - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51432.

Vistos etc.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por RODOESTE 

IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA contra ADÃO FERNANDES 

BALIERO, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, a parte exequente, se manifestou nos autos, 
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pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC, em razão 

da obrigação ter sido satisfeita (ref. 17).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última.

Neste seguimento, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, consoante 

informação da própria exequente de que a obrigação foi satisfeita (ref. 

17).

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita 

a obrigação.

Custas pela parte autora, as quais já foram devidamente recolhidas.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 31 de janeiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23445 Nr: 2238-80.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marcelino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício e também pela 

impossibilidade de cumulação do benefício assistencial de prestação 

continuada com qualquer outro benefício previdenciário, RESOLVO O 

MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, 

art. 91, caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62511 Nr: 1336-20.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eutália Eduardo Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO - art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 497, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

EUTÁLIA EDUARDO RIOS, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA e DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, sob pena da 

fixação de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências 

no sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, bem como 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, , corrigido monetariamente, a 

partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar 

do requerimento administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II - bem como os 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A atualização monetária de benefícios 

de prestação continuada deve tomar como base o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros moratórios devem seguir a 

remuneração da caderneta de poupança, salvo índice outro fixado no 

Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado com repercussão geral 

reconhecida. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 443-63.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Simao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de mandado de ref. 13, intimo o advogado da parte autora para que 

preste informações a respeito do atual endereço da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58909 Nr: 2414-83.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Telis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 
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CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69288 Nr: 1496-11.2016.811.0038

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcidio Conceição Feles, Nicanor Conceição Feles, 

Delcides Feles da Cunha, Nilda Conceição Feles de Oliveira, Mercedes 

Maria Feles, Cleuza Conceição Feles Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO em que pendente a expedição do alvará judicial de 

levantamento, razão pela qual, diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome da advogada dos beneficiários, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado em favor dos credores/beneficiários - R$ 70.006,70 (dois mil e 

quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) -, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Ademais, DETERMINO que certifique sobre o trânsito em julgado e 

existência de eventuais custas, taxas e despesas processuais pendentes 

de pagamento/adimplemento, intimando as partes, através de sua 

advogada, desta necessidade, até como forma de precaução em relação 

ao uso integral da quantia ora liberdade sem a reserva do necessário para 

isso.

Cumpra.

Às providências.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL RETIFICATIVO N. 002/2018/DF - RETIFICAÇÃO AO PROCESSO 

SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO - NÍVEL SUPERIOR - A 

Excelentíssima Dra. Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora 

do Foro da Comarca de Arenápolis/MT, no uso de suas atribuições legais, 

com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, 

da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, RETIFICA o 

Edital n. 001/2018-DF, em que tornou pública a abertura do Processo 

Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para o Fórum da Comarca de 

Arenápolis, na área de Direito, Administração e Ciências Contábeis, 

contudo, mediante as condições estabelecidas e retificadas e/ou 

suprimidas, conforme itens: 1 e seguintes; 2 e seguintes; 3 e seguintes; 4 

e seguintes; 5- 5.6 e seguintes; 6 suprimido;7- 7.7 e seguintes; 8 e 

seguintes; bem como o conteúdo programático , a seguir:

* O Edital n° 002/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40129 Nr: 1356-86.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para no prazo legal, querendo, manifestar sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 72

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44074 Nr: 83-67.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 22 (VINTE E 

DOIS) DE MAIO DE 2018, ÀS 14H30MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

III - CIÊNCIA ao Ministério Público.

IV – INTIME-SE, via DJE, o patrono do denunciado.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42129 Nr: 43-22.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID VALADARES MATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604/MT, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria da 

Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.Desta feita, considerando que a 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, em resposta ao 

Ofício n. 01/2017/CEJUSC, informou seu interesse em participar do mutirão 

de execuções junto ao Poder Judiciário, estando disposto a ofertar até 

100% (cem por cento) de descontos nos juros e multas, bem como firmar 

acordo quanto ao pagamento à vista e parcelado, visando à solução das 

demandas de forma mais célere e proveitoso para ambas às partes, 

DETERMINO: I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo 

proceder com a designação e realização das audiências de conciliação e 
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demais atos pertinentes para realização da solenidade.Anoto que, as 

partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias de 

antecedência para comparecer a solenidade.II) Em seguida, havendo 

autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36. III) Diversamente, restando inexitosa, 

INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 

84/2014 da CGJ. Na intimação deverá constar a advertência de que 

DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014.)Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041. IV) Oportunamente, 

tornem-me os autos conclusos.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22602 Nr: 1120-37.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson de Jesus, Jucinei Pereira da Silva, 

Geane Silva Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, tendo em vistas que não há sentença nos autos, tampouco 

certidão de arquivamento, INDEFIRO o pedido de fl. 59.

Por conseguinte, considerando que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 01/2017/CEJUSC, 

informou seu interesse em participar do mutirão de execuções junto ao 

Poder Judiciário, estando disposto a ofertar até 100% (cem por cento) de 

descontos nos juros e multas, bem como firmar acordo quanto ao 

pagamento à vista e parcelado, visando à solução das demandas de 

forma mais célere e proveitoso para ambas às partes, DETERMINO:

 I) REMETAM-SE os autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca – CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a 

designação e realização das audiências de conciliação e demais atos 

pertinentes para realização da solenidade.

Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no mínimo, com 10 (dez) dias 

de antecedência para comparecer a solenidade.

II) Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, tornem-me 

os autos conclusos para sentença – Código 36.

 III) Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 IV) Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41862 Nr: 2098-77.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Borges Caldeira, Adenilson Borges 

Caldeira, Adilson Borges Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É como decido!Isso posto, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, 

informando o atual endereço da(o) executada(o), sob pena de 

extinção.Por conseguinte, considerando que a COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, em resposta ao Ofício n. 

01/2017/CEJUSC, informou seu interesse em participar do mutirão de 

execuções junto ao Poder Judiciário, estando disposto a ofertar até 100% 

(cem por cento) de descontos nos juros e multas, bem como firmar acordo 

quanto ao pagamento à vista e parcelado, visando à solução das 

demandas de forma mais célere e proveitoso para ambas às partes, e 

aportado o novo endereço nos autos, DETERMINO: I.REMETAM-SE os 

autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – 

CEJUSC, devendo o Gestor do Núcleo proceder com a designação e 

realização das audiências de conciliação e demais atos pertinentes para 

realização da solenidade.Anoto que, as partes deverão ser intimadas, no 

mínimo, com 10 (dez) dias de antecedência para comparecer a 

solenidade.II.Em seguida, havendo autocomposição ou quitação da dívida, 

tornem-me os autos conclusos para sentença – Código 36. 

III.Diversamente, restando inexitosa, INTIME-SE o exequente na pessoa de 

seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. Na intimação 

deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER INDICADA 

PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA 

EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)Anoto ainda que, O NÃO 

ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ 

A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do 

que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 

84/2041. IV.Oportunamente, decorrido o prazo sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos conclusos.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65156 Nr: 151-75.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, 3ª Vara Cível e Criminal de 

Juína

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Vistos.

I - DESIGNO a data de 20 (VINTE) DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 16H45MIN 

para a realização da inquirição da testemunha JOSÉ RICARDO GARCIA 

BRUNO.

II - Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) Requisite-se/Intime-se da testemunha JOSÉ RICARDO GARCIA BRUNO, 

para que seja inquirida na solenidade processual designada.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Ciência ao Ministério Público.

d) Intime-se, via DJE, o patrono constituído pelo réu.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-52.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAYELLI DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000089-52.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (ID 11253751 ) proferida nos autos. 

Arenápolis, 02/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-52.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAYELLI DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000089-52.2017.8.11.0026 Intimo a requerida (TELEFONICA 

BRASIL), na pessoa dos seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 

11253751 ) proferida nos autos. Arenápolis, 02/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-52.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAYELLI DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000089-52.2017.8.11.0026 Intimo a requerida (ITAUCARD), na 

pessoa dos seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11253751 ) 

proferida nos autos. Arenápolis, 02/02/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-52.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAYELLI DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000089-52.2017.8.11.0026 Intimo a requerida (CLARO S.A.), 

na pessoa dos seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11253751 ) 

proferida nos autos. Arenápolis, 02/02/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-52.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAYELLI DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000089-52.2017.8.11.0026 Intimo a requerida (LOSANGO), na 

pessoa dos seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11253751 ) 

proferida nos autos. Arenápolis, 02/02/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O (ADVOGADO)

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000042-44.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 21/03/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Ressalta-se, outrossim, que a ausência do 

autor implicará a extinção da ação. Arenápolis, 02/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59460 Nr: 286-66.2016.811.0088

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMILDO DE ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e sem maiores delongas, considerando que não foram 

preenchidos os requisitos legais dispostos na Lei 6.015/73, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente, extinguindo o 

processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Inexistindo defensoria pública nesta Comarca e considerando os 

termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a condição 

financeira do autor, este Juízo nomeou defensor dativo para patrocinar 

sua defesa. Embora tenha o advogado a obrigação de prestar assistência 

aos pobres, ônus que lhe é imposto pelas próprias normas éticas de seu 

Estatuto, não se pode negar que quando o profissional presta serviço 

como defensor dativo, por força de designação judicial, tem o direito a 

receber do Estado a justa remuneração pelo efetivo exercício do mister, 

não se podendo admitir o trabalho em favor do Estado, que por força de 

preceito constitucional, tem a obrigação precípua de prestar assistência 

judiciária aos necessitados.Assim sendo, arbitro os honorários ao 

defensor dativo do autor, Dr. David Clemente Rudy, em 4 (quatro) URH, a 

serem suportados pela Fazenda Pública Estadual, valor este que encontra 

consonância com a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso, o que faço com base no artigo 1o da Lei nº 

8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência judiciária pelo Estado não 

se exaure com o previsto no artigo 5o, LCXXIV, da Constituição” (RE – 

22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1a Turma).Sem custas, eis 

que defiro os benefícios da justiça gratuita.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se o autor, por seu advogado. Certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, arquive-se.P. R. I.C.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53009 Nr: 1802-29.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADERBAL LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 80.

Designo audiência de suspensão condicional do processo para o dia 04 

de abril de 2018, às 13h, oportunidade em que será ofertada a proposta 

constante às fls. 73.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intime-se o acusado, advertindo-o acerca da necessidade de 

comparecimento ao ato acompanhado de advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68110 Nr: 2690-56.2017.811.0088

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA MARIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO, PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE ARIPUANÃ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20883/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL e, por consequência, CONCEDO A ORDEM DE 

SEGURANÇA, para o fim de determinar ao Município de Aripuanã-MT que 

promova a nomeação, posse e exercício da candidata FLÁVIA MARIA 

COSTA, ao cargo de Engenheiro Civil, no prazo máximo de 7 dias úteis. 

CONDENO a parte impetrada ao pagamento das custas processuais. 

Descabida a condenação em honorários advocatícios, em razão do que 

dispõe o art. 25 da Lei 12.016/09.Promova-se a intimação da autoridade 

coatora e da pessoa jurídica interessada.Considerando que foi concedida 

a segurança, após expirado o prazo recursal das partes, remeta-se o 

feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação, 

nos termos do artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55237 Nr: 1761-28.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

Conclusão indevida.

Cumpra-se integralmente o despacho de fl.128, oficie-se com URGÊNCIA 

ao Juízo da Comarca de Juína/MT, solicitando informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida para interrogatório do acusado 

Jonas Barbosa.

No mais, tendo em vista que a defesa insistiu na oitiva das testemunhas 

Manoel Messias Lopes Martins e Pedro Edilberto Monteiro das Neves, 

deverá informar o endereço atualizado, no prazo de cinco dias, sob pena 

de indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68451 Nr: 3301-70.2017.811.0100

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER, JABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Interdito Proibitório proposta por Elizabete Rodrigues 

e José Antônio Bernardes da Silva em face de José Paulo Filho, pleiteando 

in limine litis et inaudita altera pars a expedição de competente mandado 

proibitório em desfavor do requerido, para que esse não moleste a posse 

dos autores na propriedade descrita in causa petendi, sob pena de multa a 

ser fixada por este Juízo.

Pois bem.

Inicialmente, DEFIRO à parte autora a justiça gratuita vindicada, nos termos 

da Lei n.º 1.060/50.

Lado outro, com o fito de obter mais informações adicionais da parte 

autora, para fins de fiel apreciação acerca à proteção liminar requerida, 

DESIGNO audiência de justificação para a data de 10/04/2018 às 

16h30min.
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Cite-se o réu para que compareça à audiência ora designada e participe 

da mesma, se quiser, uma vez que este não é o momento para que aquela 

produza sua defesa.

Intime-se a parte autora para que também compareça à audiência ora 

designada e justifique o alegado.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário e servindo a cópia deste despacho 

c o m o  o  p e r t i n e n t e  ( M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65716 Nr: 1517-58.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GME, JBME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15446

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por GABRIEL 

MAYER EMERICH representado por sua genitora JOZIELE BECKER 

MAYER, em face de HÉLIO EMERICH FILHO, pleiteando o pagamento de 

prestações alimentares.

É o relato, do necessário. Fundamento. Decido.

Extraio do documento juntado a ref. 09 dos autos que houve o pagamento 

integral da divida por parte do executado conforme comprovante 

apresentado.

Diante do exposto, declaro EXTINTO o presente processo em razão do 

pagamento integral, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Nada mais sendo requerido no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000014-48.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER GOMES BORBA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000014-48.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.009,20 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: ELIEZER 

GOMES BORBA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: COMPRE MAIS 

MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 09/03/2018 às 12:15, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38773 Nr: 968-18.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 intimar parte autora para impugnar

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32238 Nr: 1979-24.2013.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSB, WRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO NEVES LOPES - 

OAB:/SP 231.849, ALEXANDER NEVES LOPES - OAB:188.671SP, 

ALEXANDRE DE AMORIM SAMPAIO - OAB:203.396SP

 Vistos, etc.

Às folhas 119, o senhor Wallace Ribeiro Braga requer o levantamento dos 

depósitos dos valores concernentes aos alimentos, conforme folhas 

80/84.

Desta forma, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar sobre o pedido, visto que o acordo de folha 108/109 não 

trata especificamente sobre tal levantamento.

Expirado o prazo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, volte-me para análise.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89196 Nr: 257-74.2016.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:MT/11.284-A

 “Vistos. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de guarda provisória 

à parte autora CASSIANA EMILIA NERBERG do menor F. N.M. Expeça-se 

termo de guarda provisória. 2. (...). 3. Oficie-se o Juízo de Sorriso a fim de 

dar cumprimento à missiva encaminhada no dia 14.11.2017 (referência 

90). 4. (...). 5. Depreque-se o depoimento pessoal do Requerido, com 

urgência, eis que a missiva não foi cumprida em sua integralidade. 6. Com 

o retorno das missivas, se devidamente cumpridas, intimem-se as partes 

para alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. Após, ao 

Ministério Público para parecer final e em seguida, conclusos para 

audiência. Saem os presentes intimados. 7. Defiro a juntada requerida. 8. 

Intime-se o Requerido via DJE. Diligências necessárias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54636 Nr: 96-06.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 
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TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT 15.904, JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:OAB/RS 

77.231-A

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54635 Nr: 95-21.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, MARCIA MARIA DIAS 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83909 Nr: 1026-53.2014.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO ROBERTO SOKOLOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, acolho o pedido de desistência formulado e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil/2015.Custas 

pelo requerente, as quais já foram recolhidas (fls. 17/18). Deixo de 

condenar em honorários, em razão da ausência de litigiosidade.Indefiro o 

pedido de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito, uma vez que 

é ônus da parte Autora proceder à regularização do veículo, não cabendo 

a este juízo conceder tal pleito através desta ação e nas condições 

requeridas. P.R.Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se 

com baixa na distribuição.Cláudia, 18 de novembro de 2016.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000003-16.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE UNIAO DO SUL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 12/04/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000193-13.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA DOS SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERVERTON GLEISON NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERIDO)

VILMAR ROSSATO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 12/04/2018 às 15:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000191-43.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLISTIANE ZACARIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 12/04/2018 às 15:40 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30849 Nr: 1328-51.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROCHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise aos autos de códigos 64794, 64795, 64796 e 64797, verifico 

possibilidade de eventual litispendência em relação à presente demanda, 

motivo pela qual determino a reunião dos referidos para julgamento 

conjunto.

Posto isso, determino a intimação da parte exequente, da parte executada 

e da advogada Ieda Maria Almeida Grabner, para que se manifestem nos 

autos acerca do eventual vício presente na demanda.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68067 Nr: 897-02.2015.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCZDS, VJCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS, AFdS, MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação da parte autora para que tome ciência das determinações de ref. 

46 e de-lhe cumprimento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67551 Nr: 525-53.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena-Sicredi UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. Rocha Teixeira Secos e Molhados - ME, 

CRISTIAN MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 87, em razão do que DETERMINO a citação da 

parte executada por edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo do edital (20 dias – art. 257, III, do CPC), 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora para impulsionar ao feito.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68607 Nr: 1279-92.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASLM, SdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, inpulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação da parte autora para que ciente fique do teor da decião retro e 

adote as providencias cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70880 Nr: 192-67.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGMD, CEMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação das partes para que cientes fiquem da decisão de ref. 28, dando 

cumprimento às determinações ali exaradas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76693 Nr: 365-57.2017.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:20257B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não 

apresentou declaração de hipossuficiência, documento indispensável para 

a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que apresente declaração de 

hipossuficiência ou recolha as custas processuais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83523 Nr: 4320-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS, DJMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos e determino o andamento do 

processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

 Nos moldes do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Com efeito, uma vez que o casal tem patrimônio a partilhar, é indispensável 

que a petição inicial venha instruída com documentos que comprovem a 

propriedade dos bens.

Nesta senda, com espeque no art. 321, caput, do CPC, INTIME-SE a parte 

para que apresente no prazo de 15 dias a documentação 

supramencionada, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83551 Nr: 4326-06.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG, DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, uma vez que caso em testilha 

versa sobre interesse de incapaz.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82913 Nr: 3965-86.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos e determino o andamento do 

processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer 

tempo, caso inverídicas as alegações.

 Nos moldes do art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Com efeito, uma vez que o casal tem patrimônio a partilhar, é indispensável 

que a petição inicial venha instruída com documentos que comprovem a 

propriedade dos bens.

Ademais, a parte deverá, também, juntar aos autos certidão de nascimento 

de sua prole.

Nesta senda, com espeque no art. 321, caput, do CPC, INTIME-SE o autor 

para que apresente no prazo de 15 dias a documentação 

supramencionada, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 4352-04.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, LdSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos e determino o andamento do 

processo em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, art. 189, II).

 DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer 

tempo, caso inverídicas as alegações.

 Seguindo-se a orientação do art. 178, inciso II, do CPC, DÊ-SE vista dos 

autos ao Ministério Público, haja vista que o caso trazido à baila versa 

sobre interesse de incapaz.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78641 Nr: 1563-32.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não 

apresentou declaração de hipossuficiência, documento indispensável para 

a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que apresente declaração de 

hipossuficiência ou recolha as custas processuais.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68426 Nr: 1139-58.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERA, HGRA, SGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Conforme legislação processual, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para que fique ciente do teor da decião de ref. 79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41929 Nr: 1137-30.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samoel Camargo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilto Pereira de Jesus Júnior 

- OAB:8547

 Vistos;

DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto à 

justificativa juntada na mídia encartada às fls. 75-vº.

Após, INTIME-SE a Defesa do recuperando para o mesmo desiderato.

Empós, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

Ainda, OFICIEM-SE a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

de Mato Grosso – SEJUDH – e a Secretaria de Estado da Justiça do 

Estado de Rondônia – SEJUS – para que procedam, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, com o recambiamento do recuperando para a Cadeia 

Pública desta Comarca.

OFICIE-SE a Primeira Vara Criminal da Comarca de Presidente Médici-RO 

solicitando o recambiamento do recuperando para a Cadeia Pública 

localizada na sede deste Juízo.

CUMPRA-SE, com a máxima urgência, mormente o presente feito tramitar 

com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78748 Nr: 270-11.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça por meio do 

sistema CPD- Central de Pagamento de Diigência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34046 Nr: 466-59.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32602 Nr: 749-19.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO BUSSOLARO, CLEOMAR BETTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIGUAÇU COLONIZADORA DO ARIPUANÃ 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que recolha as 

custas de distribuição da Carta Precatória de fls. 92 (na Comarca 

deprecada), comprovando o pagamento nos presente autos, conforme 

ofício de fls. 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73857 Nr: 1318-39.2017.811.0099

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES SILVA E VERONEZ LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.988, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 88.684

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado constituído de Sebastião 

Domingos para que, querendo, manifeste-se, conforme despacho de ref. 
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5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 206-11.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte Autora 

para apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63583 Nr: 1439-09.2013.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINA FRANCISCA DE MEDEIROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido nos 

embargos, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pelo 

embargante nos seguintes termos: R$46.677,12 à Embargada e 

R$4.867,71 como honorários advocatícios, EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

CONDENA-SE a embargada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.No mais, à 

SECRETARIA:1.INTIMAR a parte-autora para JUNTAR a CERTIDÃO DE 

ÓBITO de GERALDINA;2.Transitada em julgado:a.TRASLADAR cópia desta 

sentença ao Processo de Código 26535;b.EXPEDIR, nos autos principais, a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao 

Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor indicado;3.Após, 

arquivar com as baixas e anotações de estilo;4.Publicar. Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 02 de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72889 Nr: 684-43.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MAURICIO RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DO SANEAMENTONão é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 

356, ambos do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØSe houve ou não o cumprimento 

da obrigação deferida à ref. 24;Por isso, SANEADO está o processo (art. 

357 do CPC).III CONCLUSÃOAssim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR o 

Estado de Mato Grosso, para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifique 

as provas que pretende produzir ou requerer o que entender de direito, 

bem como para que informe se houve ou não o cumprimento da obrigação 

deferida à ref. 24 e, em sendo positiva a resposta, juntar documentos 

comprovando o alegado, isto no mesmo prazo;2.Após, com todas as 

informações ou decorrido o prazo, conclusos. Int imar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 1º de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72891 Nr: 686-13.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

WILSON OLIVEIRA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DO SANEAMENTONão é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 

356, ambos do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória.Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre 

as quais recairá a atividade probatória:ØSe houve ou não o cumprimento 

da obrigação deferida à ref. 19;ØAs próprias questões de mérito.Por isso, 

S A N E A D O  e s t á  o  p r o c e s s o  ( a r t .  3 5 7  d o  C P C ) . I I I 

CONCLUSÃOConsiderando não ter havido indicação de provas 

pretendidas, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas que pretende produzir ou 

requerer o que entender de direito, isto no mesmo prazo;2.INTIMAR o 

Estado de Mato Grosso, para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifique 

as provas que pretende produzir ou requerer o que entender de direito, 

bem como para que informe se houve ou não o cumprimento da obrigação 

deferida à ref. 19 e, em sendo positiva a resposta, juntar documentos 

comprovando o alegado, isto no mesmo prazo;3.Após, com todas as 

i n f o r m a ç õ e s  o u  d e c o r r i d o  o  p r a z o ,  c o n c l u s o s . 

Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 1º de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78699 Nr: 238-06.2018.811.0099

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, para que seja conferida à Genilson Rodrigues 

de Oliveira, a CURATELA ESPECÍFICA PROVISÓRIA de Terezinha Ribeiro 

de Oliveira com poderes exclusivos para:ØRepresentá-la, fielmente, nos 

seus interesses junto aos atos da vida civil, mais precisamente no instituto 

de previdência, agências bancárias e demais órgãos púbicos ou entes 

privados, notadamente para fins de movimentações bancárias e saques 

dos benefícios auferidos pela interditanda, até a decretação da decisão 

final;No mais, considerando que a Defensoria Pública não atua mais nesta 

Comarca, NOMEIA-SE como defensor dativo do requerente Dr. Florentino 

Aparecido Martins – OAB/MT 9.659-O, cuja verba honorária será fixada ao 

final do processo.Por fim, nos termos do artigo 751, do CPC, DESIGNA-SE 

audiência para o dia 09.05.2018, às 09h00min, ocasião em que ocorrerá a 

entrevista da curatelada.IV DELIBERAÇOES FINAIS Por isso, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR Genilson Rodrigues de Oliveira, bem como a 

curatelada Terezinha Ribeiro de Oliveira para comparecer à audiência 

designada;2.Consigna-se que, após a audiência, será estabelecido o 

prazo de 15 dias para que a curatelada eventualmente impugne o pedido 

(art. 752, do CPC);3.Decorrido o prazo estabelecido no “item 2”, 

DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar vinculada ao Juízo para que realize 

estudo psicossocial na residência do filho e/ou a terceiros (caso a 

curatelada indique, em audiência, pessoas diversas do filho para apoiarem 

na tomada de decisões), podendo o relatório indicar atos para os quais 

haverá a necessidade da curatela (art. 753, do CPC);4.Ciência ao 

Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência designada.Serve 

o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Int imar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 1º de fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 600 de 716



SilvaJuiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30226 Nr: 1167-25.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL BALMANT DE JESUS - Vulgo 

"Jacaré"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EZEQUIEL BALMANT DE JESUS - VULGO 

"JACARÉ", Rg: 1147790-3, Filiação: Otavio Gonçalves de Jesus e Nair 

Balmant de Jesus, data de nascimento: 16/12/1975, brasileiro(a), natural 

de Altonia-PR, solteiro(a), serviço gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Citação do acusado, acima qualificado para que responda à 

acusação no prazo de 10 dias.

Resumo da Inicial: No dia 13 de outubro de 2007, por volta das 21h30min, 

na confeitaria situada na Av. Tamborelo, Bairro Vila Nova, Município de 

Cotriguaçu, o denunciado EZEQUIEL BALMANT DE JESUS, vulgo "Jacaré", 

mediante o emprego de arma branca, qual seja, faca, desferiu um golpe 

contra a vítima Francenilto Pereira Santiago, produzindo-lhe as lesões 

descritas no auto de exame de corpo de delito com a intenção de matá-lo, 

o que somente não se deu por circunstâncias alheias à vontade do 

denunciado, quais sejam, a interferência das testemunhas Dulcinda da 

Silva Bueno, que alertou a vítima da aproximação do denunciado pelas 

costas, e de Arivonir Verlindo da Silva, que ajudou a vítima a desarmar o 

denunciado. Assim agindo, o denunciado incidiu nas sanções do art. 121, 

§ 2°, IV, do Código Penal, pelo que o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a 

presente DENÚNCIA, requerendo que, recebida e autuada, seja o 

denunciado citado para se ver processar, até sentença de pronúncia, e a 

notificação das testemunhas arroladas para inquirição na forma da lei.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o acusado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 406, 

do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ISAIAS TEÓFILO 

GOMES, digitei.

Cotriguaçu, 05 de dezembro de 2017

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34125 Nr: 545-38.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES MONTEIRO PAVESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA 

- OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 Vistos...[...]. No mais, à SECRETARIA:1.Encaminhar decisão à Contadoria, 

devendo proceder a novo cálculo de acordo com o indicado acima;2.Após, 

INTIMAR as partes para ciência da decisão e dos Cálculos;3.Transitada em 

julgado, TRASLADAR cópia para o processo PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao 

Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA.4.Após, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo;Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 02 de 

fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67204 Nr: 1223-77.2015.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiano Orben

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

LIMINAR pela falta do binômio ensejador da medida.IV DISPOSIÇÕES 

FINAIS Observando o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o 09.03.2018, às 15h10min, na 

sala de audiências do Fórum desta Comarca.Por isso, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a parte-autora, por meio de sua advogada, da presente 

decisão, bem como para comparecer à audiência de conciliação;2.CITAR a 

requerida, isto para que fique formalmente ciente do processo, para que 

compareça à audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, 

após a audiência (comparecendo ou não), inicia-se o prazo para 

apresentação de resposta (inclusive contestação).Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 1º de fevereiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71871 Nr: 2634-24.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCGDC, ROBERTA CRISTINA GRASEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Inicialmente, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que 

confirmou a liminar concedida (ref. 104 da Ação Civil Pública Cód. 67611) 

e diante do princípio da instrumentalidade que rege o processo civil, 

CONVERTE-SE a presente execução provisória em DEFINITIVA, com o 

aproveitamento dos atos até então praticados.Assim, estando 

preenchidos os requisitos legais, gerais e especiais, RECEBE-SE a Petição 

Inicial.Por isso, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-requerida, nos 

termos do artigo 536 do CPC, para que, no prazo de 15 dias providencie o 

procedimento cirúrgico denominado “microcirurgia endolaringea” em favor 

de RHIAN CARLOS GRASEL DA CRUZ, bem como todos os cuidados 

médicos e acessórios necessários durante todo o tratamento do paciente 

(intimação por remessa ou meio eletrônico – 183, §1º, do 

CPC);2.CONSIGNE-SE que o não cumprimento da obrigação pode 

configurar, eventualmente, em litigância de má-fé, improbidade 

admin is t ra t iva  e /ou responsabi l ização por  c r ime(s )  de 

desobediência/prevaricação, ao responsável pelo descumprimento, 

conforme constante no artigo 536, §3º, do CPC;3.Havendo o 

descumprimento da presente decisão (expressamente ou de maneira 

tácita), além das consequências já previstas no ordenamento jurídico, 

desde já fica estabelecido:a.Escoado o prazo concedido ou vindo 

resposta negativa, REMETER os autos ao Ministério Público para que, no 

prazo de 10 dias, forneça ao menos dois orçamentos referentes ao 

tratamento almejado, estabelecendo-se um valor médio, o qual será 

utilizado para eventual bloqueio nas contas dos Requeridos;b.A previsão 

do item “a” ocorre sem prejuízo da observância do art. 1319 da 

CNGC.4.Após, conclusos para análise da possibilidade de bloqueio nas 

contas dos Requeridos;5.Havendo notícias de cumprimento voluntário e 

integral no prazo de 15 dias, REMETER os autos ao Ministério Público para 

manifestação;6.CIENTIFICAR o Ministério Público; (...) Cotriguaçu/MT, 1º de 

fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78431 Nr: 52-80.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEIXA-SE de conceder a tutela antecipada neste 

momento, POSTERGANDO-SE a análise para momento ulterior à 

manifestação da Fazenda Pública, o que deve ocorrer em 5 dias.Deve 

ficar bem claro que, embora recebida a Inicial, não se promoverá a Citação 

neste momento, considerando, como sói ocorrer neste Juízo, o 

fracionamento das etapas procedimentais em casos de tutela antecipada 

contra a Fazenda Pública. Assim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR o Estado 

de Mato Grosso, através de seu representante legal, para, em 72 horas a 

contar da intimação, manifestar-se sobre o pedido relacionado à medida 

liminar;2.Proceder às diligências observando o art. 212, §2º, do 

CPC;3.Após, com ou sem manifestação, IMEDIATAMENTE conclusos para 

análise da concessão ou não da medida liminar.Ciência ao Ministério 

Público. Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 1º de fevereiro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000432-23.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de Intimar 

para Audiência de Conciliação designada para o dia 22 de fevereiro de 

2018, às 20h05min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000433-08.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de Intimar 

para Audiência de Conciliação designada para o dia 22 de fevereiro de 

2018, às 20h15min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000434-90.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA ROQUE DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de Intimar 

para Audiência de Conciliação designada para o dia 22 de fevereiro de 

2018, às 20h15min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000435-75.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DIAS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de Intimar 

para Audiência de Conciliação designada para o dia 26 de fevereiro de 

2018, às 19h25min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000436-60.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de Intimar 

para Audiência de Conciliação designada para o dia 26 de fevereiro de 

2018, às 19h35min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000434-90.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA ROQUE DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de Intimar 

para Audiência de Conciliação designada para o dia 26 de fevereiro de 

2018, às 19h15min (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25183 Nr: 151-41.2004.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO ALVES DE ANDRADE - Vulgo "Pato 

Branco"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMIFORTE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ÂNGELO E SOUSA - 

OAB:28.357/PR, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT, NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 Com a petição de fls. 124/125, pretende o exequente o atingimento dos 

bens dos sócios da executada. Isso significa, portanto, que o exequente 

pretende a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a 

qual é uma Sociedade Limitada (fl. 20).

 Para tanto, imprescindível que sejam ouvidos os sócios indicados.

Por isso, ganham lugar os arts. 133 a 137 do CPC, adaptando-se à 
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realidade dos Juizados, desnecessária a instauração de um incidente, 

podendo tramitar nos próprios autos.

 Sendo assim:

1.INTIMAR a exequente para indicar, em 15 dias, os endereços dos sócios 

da executada;

2.Com a indicação, PROCEDER à INTIMAÇÃO deles para se manifestarem 

(30 dias), inclusive requerendo provas;

3.Após, com ou sem as manifestações, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26413 Nr: 1779-31.2005.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. V. TIGRE WEBER - ME (COMERCIAL WEBER)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Defere-se o pleito de pesquisa no RENAJUD.

 Em pesquisa, encontrou-se veículo.

 Assim:

1.INTIMAR a parte-autora para se manifestar, requerendo o que entender 

pertinente. PRAZO de 15 dias;

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31219 Nr: 778-06.2008.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUCIR TEREZINHA ALTENHOFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a chegada da resposta (fl. 79), deve a parte-autora se manifestar, 

frisando-se que não há necessidade de envio de Ofício aos Detrans de 

outros estados, pois englobados na pesquisa do Renajud.

Assim:

1.INTIMAR a parte-autora para manifestação (prazo de 05 dias);

2.Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35798 Nr: 650-78.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO BERNARDI, JOSÉ FERMIN 

RUIZ, ELIO ALVES DE ARAÚJO, CLEYDIMAR CORREA BINO, ISMAEL 

ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a VALDIR ANTONIO BERNARDI, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do Código 

Penal. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à SECRETARIA 

para:1.Intimar a Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado);2.Intimar o 

Ministério Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquivar com as baixas e anotações necessárias.Cotriguaçu/MT, 02 de 

fevereiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32239 Nr: 943-78.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellingthon da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:

 “Vistos etc. I – De inicio arbitro ao advogado nomeado para o ato, o valor 

de 1,5 URH, a ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. II - Trata-se de 

executivo de pena do reeducando WELLINGHTON DA SILVA ARAUJO. 

Realizada audiência de justificação ouviu-se o recuperando. Tendo em 

vista que o advogado Dr. Fabio foi nomeado apenas como advogado 

dativo para acompanhar as presentes oralidades, encaminho os autos ao 

Dr. Luciano Português – OAB 6365 para se manifestar no prazo de 05 

dias, acerca do requerimento formulado pelo Ministério Púbico. Após, 

conclusos. Consigno que os honorários serão arbitrados posteriormente, 

sem prejuízos para o causídico nomeado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11202 Nr: 1045-42.2009.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição dos Santos Faria de 

Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1045-42.2009.811.0034

Código nº 11202

Vistos etc.

Nota-se que os presentes autos encontra-se sentenciado, conforme se 

vê às fls. 94/95, com trânsito em julgado às fls. 99.

Extrai-se das fls. 101 que requerido o seu desarquivamento, para 

extração de cópias, bem como efetuado o recolhimento da taxa, foi 

deferido o pedido e fixado prazo para manifestação da parte.

Ocorre que, desde o mês de junho de 2016, a parte junta documentos sem 

nenhuma manifestação, solicitou apenas a retirada de “segredo de justiça” 

e dilação para manifestação (fls. 107, 112) e, por fim, às fls. 117 requereu 

a expedição de mandado para o endereço ali informado.

 Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 116, e determino o seu retorno ao 

arquivo, eis que o feito encontra-se sentenciado e com trânsito em 

julgado, não cabendo mais qualquer diligência no sentido de encontrar a 

parte requerida.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 24 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6065 Nr: 229-02.2005.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCINO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188, Reynaldo B. da F. Accioly Jr - 

OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 229-02.2005.811.0034

Código 6065

VISTOS, etc.

Chamo o feito à ordem.

 Cuida-se de ação previdenciária de Aposentadoria por Idade, com 
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sentença transitada em julgado e expedição e pagamento de RPV em 

favor da parte autora, e, pendente de pagamento de RPV do e honorários 

sucumbenciais.

 Percebe-se, que o presente feito ficou aguardando pagamento de RPV 

correspondente aos honorários de sucumbência, e tendo a parte 

requerida efetuado o depósito do valor, conforme se vê das fls. 255.

 Pelos despachos de fls. 258 e 261 foi determinado a expedição de alvará 

para transferência de valores, equivocadamente, eis que os valores já se 

encontravam transferidos em favor da União.

 Ocorre que se passaram mais de dois anos e, com a edição da LEI Nº 

13.463, DE 6 DE JULHO DE 2017, que Dispõe sobre os recursos 

destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de Requisições 

de Pequeno Valor (RPV) federais, o valor referente ao RPV nº 

252327-33.2014.4.01.9198/MT (honorários de sucumbência) foi 

transferido para Conta Única do Tesouro Nacional no mês de agosto de 

2017.

Ademais, infere-se, do artigo 3º da mencionada Lei, que é possível a 

expedição de nova requisição de valores, vejamos:

 Art. 3o Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício 

requisitório, a requerimento do credor.

Parágrafo único. O novo precatório ou a nova RPV conservará a ordem 

cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a 

todo o período.

Assim, diante do exposto DETERMINO seja expedido novo RPV em favor 

do advogado, com a máxima urgência possível, eis que o feito tramita 

desde o ano de 2005.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 1º de fevereiro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9992 Nr: 1088-13.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerenciana de Oliveira, Clarice Santos Ferreira, 

Clarinda Maria dos Santos Silva, Juarez Santos, Laurita Santos Martins, 

Eujasço Santos, Osmar Santos, Ailton Santos, Adjalma Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

Procurador Federal do Inss - OAB:

 Processo nº. 1088-13.2008.811.0034

 Código nº. 9992

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Emerenciana de 

Oliveira e outrosladc1913278, em face do INSS, devidamente qualificados 

nos autos.

RPVs acostados às fls. 187/194.

Às fls. 214/215 o exequente indica a conta para a transferência dos 

valores, bem como expedição de alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino/MT, 01º de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 1647-91.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vinícius Teixeira Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548, Raquel Calmon Freitas - OAB:12368-B

 “Vistos etc. I Considerando a ausência do denunciado bem como de sua 

intimação, redesigno a presente audiência para o dia 05.04.2018 às 

13h00; II - Saem os presentes intimados. Intimem-se os ausentes. III – 

Comunique-se ao juízo deprecado a nova data da audiência para proceder 

à intimação do denunciado. IV - Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52260 Nr: 3198-67.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo dos Santos, Thiago Rodrigues, Valdeir 

de Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Sendo assim, ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, 

indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de VALDEIR DE 

OLIVEIRA LEITE, THIAGO RODRIGUES e RODRIGO DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos.Por fim, mantenho o recebimento da 

denúncia, uma vez que não vislumbro nenhuma hipótese de absolvição 

sumária.Intime-se. Ciência ao Ministério Público.Dom Aquino, 31 de janeiro 

de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11873 Nr: 468-30.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Getulio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT, Sandra Mara de Lima Rigo - OAB:13090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Processo nº. 468-30.2010.811.0034

 Código nº. 11873

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Elias Getúlio da Silva, 

em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às fls. 192/193.

À fl. 204 o exequente indica a conta para a transferência dos valores, 

bem como expedição de alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino/MT, 01º de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12432 Nr: 108-61.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinamarques Ozorio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Executivo de Pena nº 108-61.2011.811.0034

 Código nº 12432

 Vara Única

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 150.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE o competente alvará para transferência 

dos valores depositados às fls. 148 à conta bancária informada às fls. 

150, observando-se que, antes da expedição da competente autorização, 

deverá o valor ser vinculado aos autos, junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como seja procedido o 

cadastramento das partes por aquele órgão, a fim de possibilitar a 

expedição do documento via Sisconjud/depósitos judiciais.

 Intime-se.

Após, voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52715 Nr: 3375-31.2017.811.0034

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil de Dom Aquino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Rodrigues de Oliveira, Sérgio 

Alves Borba, Douglas Rocha Sousa, Maurosan Rodrigues Souza, 

Adeuvane Rocha Souza, Murilo Wagner Pereira Borba, Jorge Roberto 

Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORAES PIMPINATI 

- OAB:6623-B, Luciano Portugues - OAB:, VALDIR ARIONES 

PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva de ADEUVANE ROCHA 

SOUZA, o que faço com fundamento no artigo 282, §6º do Código de 

Processo Penal.Intime-se. Dom Aquino, 01 de fevereiro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52318 Nr: 3230-72.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Sendo assim, ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, 

indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de WELLINGTHON DA 

SILVA ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos.Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Dom Aquino/MT, 25 de janeiro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51506 Nr: 2871-25.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERFESON DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 “Vistos etc. I – - Trata-se de executivo de pena do reeducando 

GERFERSON DA COSTA SILVA. Realizada audiência admonitória, o 

reeducando fez jus ao beneficio de progressão de regime para 

semiaberto, aceitou e tomou ciência das condições lhe impostas saindo 

ciente de que o descumprimento importaria na regressão de regime. Com 

efeito, sobrevieram informações no executivo de pena de que o 

reeducando praticou novo fato delituoso motivo pelo qual foi preso. Assim, 

designada audiência de justificação em que o reeducando se explicou 

acerca do descumprimento da pena imposta. Analisando o processo 

executivo verifico que o recuperando foi condenado recentemente pelo 

fato delituoso cometido a 06 anos e 09 meses de reclusão conforme guia 

provisória juntada aos autos. Ora, o recuperando, em tese, descumpriu o 

disposto no art. 118, inciso I, da LEP ao frustrar os fins da execução 

penal, uma vez que descumpriu as condições estabelecidas, praticando 

por vez novo fato delitivo, o que demonstra ausência de compromisso de 

responsabilidade. Ademais, por ocasião da audiência de justificação, o 

apenado não apresentou qualquer justificativa plausível que possa ser 

acolhida e, consequentemente mantido o regime semiaberto. Assim, 

necessária a regressão definitiva do recuperando ao regime fechado. 

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, e em razão dos fatos 

noticiados, razão pela qual REGRIDO DEFINITIVAMENTE o regime de 

cumprimento da pena do recuperando para o fechado, a teor do disposto 

no art. 118, inciso I, da LEP. Elabore-se novo cálculo de pena observando 

os requerimentos ministerial à ref. 40. Do cálculo, vistas ao Parquet e à 

Defesa para manifestar-se. Após, conclusos. V- Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52320 Nr: 3232-42.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 “Vistos etc. I – Neste ato fora procedida oitiva das testemunhas 

arroladas. II – Compulsando os autos, verifico que no despacho proferido 

em 12.01.2018 a então magistrada em substituição legal, recebeu a 

denuncia e deprecou o interrogatório da acusada, em razão da 

impossibilidade da escolta da ré para comparecimento à presente 

audiência de instrução e julgamento, segundo informações prestadas pela 

Sra. Adriana Silva Duarte Quinteiro, diretora da cadeia publica feminina de 

Nortelândia. Ademais, conforme certidão do gestor judiciário da vara única 

a acusada já foi interrogada pelo juízo deprecado em 29.01.2018. Neste 

ponto, registro que de acordo com a jurisprudência pacifica, capitaneada 

pelo STJ não há nulidade decorrente da ofensa ao principio do juiz natural 

o interrogatório do réu por meio de carta precatória quando encontrar-se 

preso em comarca distinta, especialmente diante da hipótese de 

inviabilidade do seu recambia mento ou escolta (STJ – HC nº 136847-SP, 

Quinta turma, J. 19/05/2011) Assim, aguarde-se o retorno da missiva; III – 

Com o retorno, vistas ao ministério público e à defesa, sucessivamente 

para apresentação de memoriais finais no prazo legal. Após, conclusos. 

IV - Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43022 Nr: 1173-18.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMONE ROCHA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime-se a parte autora, para se manifestar no 

prazo legal, acerca do laudo pericial de ref: 44.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 1801-07.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBSON DE SOUZA CEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte 

autora, para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo pericial de ref: 27.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75014 Nr: 957-11.2015.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A - CREDITO FINANCIAMENTOE INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA T. P. DE O. 

MATOS - OAB:MT/16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante de ter ocorrido o decurso do prazo para o advogado da parte 

autora, devidamente intimado se manifestar, Intime-se pessoalmente a 

parte autora para se manifestar no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

Decorrido prazo, certifique-se, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49255 Nr: 6-90.2010.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Mello de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herta de Oliveira Monteiro - 

OAB:73787/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da petição de fls. 98, DEFIRO a consulta aos cadastros dos 

Sistemas Bacenjud, Renajud, SIEL e Infojud, mediante consulta ao CPF da 

requerida, bem como o número do chassi do veículo objeto de busca e 

apreensão, conforme

Assim, diante das informações obtidas e, considerando que o veículo 

objeto da demanda encontra-se registrado em nome de terceira pessoa 

(Cristiane Fátima de Sousa), INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 30511 Nr: 127-31.2004.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA TIBOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S. A., ETE - ENGENHARIA 

DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S/A, ILZA ALVES PEREIRA, 

JOSÉ ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACCIL - 

OAB:MT-6.711, Alexandre Miranda Lima - OAB:13241-A/MT, DEISI 

VIEIRA FERREIRA - OAB:MT/10.071-B, FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:MT-6.740, JACKSON MÁRIO DE SOZA - OAB:MT-4.635, 

Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B, MARIA JOSÉ LEITE 

CARAMMES - OAB:MT-2.369, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3584-MT, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:MT-2.963, RAPHAEL ANDRÉ 

PELLEGRINO DE CARVALHO ANTONINI - OAB:RJ-97.776

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 559), com base no artigo 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra decisão proferida 

por este juízo.

Alega, em suma, que houve omissão/contradição na decisão de fls. 558, 

no que tange a liberação do valor em favor de Laudelino da Costa Mendes 

Neto

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material. Assim, conclui-se que os 

embargos de declaração não visam a um novo julgamento da causa, mas 

tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Nesse sentido, 

o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à observância 

dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – 

CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações da embargante, eis que analisando detidamente a decisão de 

fls. 558 é evidente tal erro realizado por este Juízo.

Assim, reconheço a omissões/contradições apontadas, razão pela qual, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a 

pretensão neles deduzida, e DETERMINO que seja o Alvará liberado em 

favor de Laudelino da Costa Mendes Neto Sociedade de Advogados, 

conta 52188922, agência 0003, Citibank (745), CNPJ 31.929.888/0001-75.

Conheço dos Embargos de fls. 560/562, porém recebendo-os como 

reiteração do Cumprimento de Sentença em face de Brasil Telecom S/A.

E diante da inércia da parte requerida, com fundamento no art. 835 e art. 

854 do Novo Código de Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo 

exequente, para o fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias do 

executado, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor 

da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de bloqueio de valores, intime-se o (os) Executado (os) para que, 

querendo e, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça embargos. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e consequente 

intimação das partes.

Caso resultar infrutífero o bloqueio nas contas do executado, e após a 

intimação das partes, indique o credor bens do devedor passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão do processo por prazo indeterminado 

(art. 921, III, NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81811 Nr: 2305-93.2017.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINEI RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 606 de 716



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a resposta da parte requerida é tempestiva, motivo porque 

impulsiono os autos para a parte autora para requerer o que lhe for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76592 Nr: 443-24.2016.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAARA CRISTINA TOLFO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Polícia Judicária Civil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da concessão da liminar em sede de Agravo de Instrumento 

nº1006186-49.2017.8.11.0000 determinando a suspensão da decisão que 

autorizou a devolução do veículo para a impetrante, OFICIE-SE A 

DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL desta urbe acerca da decisão 

proferida em 2º Grau, bem como para informar se houve o cumprimento da 

decisão que restou suspensa e, caso positivo, apresentar o termo de 

entrega do referido veículo.

No mais, tendo em vista que já houve a apresentação de manifestação por 

parte do impetrado e da Procuradoria do Estado, aguarde-se em 

Secretaria o julgamento do Agravo de Instrumento nº 

1006186-49.2017.8.11.0000.

Com a juntada do referido acórdão, vistas ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias e, após, conclusos para 

sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76244 Nr: 280-44.2016.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA VIVIAN, LAERTE JUNIOR 

PREUSSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória, proposta por Cooperativa de Crédito de livre 

Adminissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, em face de 

Angélica Vivian e Laerte Junior Preussler, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 A inicial (fls. 04/07) veio acompanhada dos documentos de fls. 08/18.

Entre uma diligência e outra, foi protocolado aos autos petição (fls. 71/73), 

o qual as partes formularam acordo, e requerem a sua homologação, bem 

como suspensão do feito até efetivo cumprimento do pactuado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor da petição de acordo juntado às fls. 71/73, verifico que as 

partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da 

autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, em que pese a parte autora pugnar pela suspensão do curso 

do processo até cumprimento do acordo, INDEFIRO TAL PEDIDO, eis que 

tal negativa não restará em prejuízo de qualquer das partes, uma vez que, 

caso haja o descumprimento do acordado, poderá a parte interessada 

ingressar com nova ação.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas conforme o artigo 90, § 2º do Código de Processo Civil.

Caso requerido pela parte, DEFIRO desde já o desentranhamento dos 

documentos originais juntados aos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73800 Nr: 381-18.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geanne Almeida Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIA FIIRST NAVARRO-ME, JOEL 

NAVARRO, ARI NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

De início, DESENTRANHEM-SE as petições de fls. 76/97, eis que se tratam 

de contra-fé.

Outrossim, CERTIFIQUE-SE acerca do transcurso do prazo, para as 

requeridas Percilia First Navarro Ltda e Joel Navarro, apresentarem as 

provas que ainda pretendiam produzir.

 Sem prejuízo do saneamento do feito, ou julgamento antecipado da lide, 

considerando o lapso temporal entre a data da distribuição da ação e a 

data hodierna, com finalidade de por fim a vertente demanda judicial, tendo 

em vista que até o presente momento não foi realizado audiência de 

conciliação em Juízo com as partes, bem como tendo em vista a nova 

sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da 

lide, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora.

Saliento que a audiência designada não restará em prejuízo a nenhuma 

das partes, eis que este Juízo esta possibilitando às mesmas a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos.

Caso a tentativa de conciliação reste infrutífera, volte-me os autos 

conclusos para saneamento do feito, ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77816 Nr: 1096-26.2016.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTÓVÃO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 13, comprovando que a finalidade da 

presente Carta Precatória foi cumprida, bem como petição de fls. 14/18, 

DEVOLVA-SE a vertente missiva ao Juízo deprecante com as nossas 

homenagens, a fim de que aquele Juízo adote as providências que julgar 

cabíveis.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79783 Nr: 1062-17.2017.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMR, SPSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposto por DANIEL MARCOS 

RONNING e SILVANA AULA SILVA RONNING, devidamente qualificados 

nos autos.

A parte autora peticionou às fls. 16, através de seu advogado dativo, pela 

desistência da Ação.

Instado a se manifestar, o Parquet, foi favorável ao pedido, conforme cota 

de fls. 18.

Vieram os autos conclusos. É o relatório

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas de acordo com o artigo 90, §1º do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80081 Nr: 1229-34.2017.811.0093

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Homologação de Acordo, proposta por Michele Pereira e João 

Lírio dos Santos, ambos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 04/05) veio acompanhada dos documentos de fls. 06/14.

De acordo com aludido instrumento as partes dispuseram sobre questões 

de natureza familiar, como guarda, visitas e prestação alimentícia.

Ministério Público manifestou-se de maneira favorável a homologação do 

acordo (fls. 17).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Como o deslinde da demanda não depende de instrução probatória, pelo 

que conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a ação, 

nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivos 

que impeçam a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO.

Tendo em vista a regularidade de seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 04/05, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Isentas as partes de custas e despesas processuais, haja vista que 

concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se termo de guarda dos infantes, Stefany Pereira Santos e João 

Augusto Pereira Santos, em favor de sua genitora Michele Pereira, 

conforme dispõe artigo 1584, inciso I do Código Civil.

Diante da necessidade de se nomear advogado (a) dativo (a) para o 

presente feito, assumindo o patrocínio da causa, condeno o Estado de 

Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, em prol do (a) 

advogado (a) Dr. (a) Juliano Berticelli, regularmente inscrito no cadastro de 

advogados OAB/MT 12.121, os quais arbitro no valor de 05 URH, a serem 

suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Gestor expedir os 

documentos necessários.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48971 Nr: 667-06.2009.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHSFdL, LFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985-MT

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 136 que atestou a tempestividade do recurso 

interposto às fls. 118/134, bem como a apresentação de contrarrazões às 

fls. 138/150, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (art. 

1.010, § 3º, CPC), com nossas homenagens.

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos artigos da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72094 Nr: 290-59.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Miglioranza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASE IH (CASE BRASIL & CIA), GRANDCASE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, ARAGUAIA AGRICOLA LTDA, MAPFRE 

SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Douglas 

Debastiani Guindani - OAB:MT0018320, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Liana Mara Cocco Munaretto - OAB:7.134, 

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880/SP

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes acerca da decisão proferida em sede de Agravo de 

Instrumento que reformou a decisão agravada para afastar a inversão do 

ônus da prova.

No mais, CERTIFIQUE-SE quanto ao retorno da Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Pato Branco/PR, verificando-se a existência algum 

documento pendente de juntada.

Com a juntada da referida missiva, vistas às partes para apresentação de 

memoriais finais, na ordem e prazo previstos no art. 364, §2º do CPC, 

atentando-se ao disposto no art. 229 do mesmo diploma legal.

Com a apresentação, devidamente certificado, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78638 Nr: 233-36.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de SALETE DOS SANTOS 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/06) veio instruída dos documentos de fls. 07/17, sendo 

deferida liminarmente a busca e apreensão às fls. 18/18v.

 Expedido Mandado de Busca e Apreensão (fls. 21), restando infrutífera a 

diligência pela Sra. Oficiala de Justiça (fls. 27).

 Parte autora peticionou às fls. 31, informando o desinteresse no 

prosseguimento da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 
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acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Proceda-se a liberação de eventuais restrições referente a presente 

ação, expedindo-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80028 Nr: 1200-81.2017.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ministério Público se manifestou às fls. 15.

Deixo de Designar por ora data para realização de Audiência de 

Conciliação, diante do desinteresse da parte autora.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar do mandado as advertências legais (artigo 

344, do NCPC).

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, atentando-se quanto à eventual expedição de cartas 

precatórias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80280 Nr: 1353-17.2017.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Divorcio c/c Guarda e Alimentos proposta por Valtuir 

Antônio Giesel e Suzamar Silva de Morais Giesel, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial de fls. 04/09, aduz que as partes casaram-se no ano de 2009 sob 

comunhão parcial de bens e que se separar de fato cerca de 06 meses e 

que não tem interesse na reconciliação.

Da união advieram dois filhos, todos menores de idade conforme certidão 

acostada nos autos fls.15/16.

 Instalado a se manifestar o Ministério Público pareceu favorável ao 

divórcio e demais considerações apresentadas na inicial fls. 19.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Pois bem. Verifico tratar-se de pedido de Divórcio, fundado na alegação 

de que as partes encontram-se separadas.

A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6° do artigo 226 

da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação:

“§ 6° - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, observa-se que, 

doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, através da 

decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de separação 

de fato e afigura-se desnecessária a aferição do elemento subjetivo 

(culpa ou dolo).

Assim, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único 

fundamento para a decretação do divórcio é a falência afetiva da relação 

conjugal.

No caso, tal requisito restou devidamente comprovado.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão 

pela qual:

1) Decreto o divórcio de Valtuir Antônio Giesel e Suzamar Silva de Morais 

Giesel, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, sendo que a 

requerente manifestou o desejo em manter o nome de casada em razão 

dos filhos.

2) Homologo por Sentença o Acordado entre as Partes no que concerne à 

guarda dos filhos, pensão alimentícia e partilha de bens, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, eis que as partes são beneficiarias da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado para averbação da 

sentença à margem do registro público de casamento e nascimento das 

partes, solicitando a remessa a este Juízo da via do documento 

devidamente averbado.

Depois de tudo cumprido e certificado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 03/2018/DF

Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições, na 

forma da Lei etc.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a lista de candidatos habilitados ao credenciamento de 

psicólogo, conforme o artigo 4º do Provimento 06/2014/CM:

1. VANICE MARX DOS SANTOS.

Publique-se.

Guarantã do Norte (MT), 02 de fevereiro de 2018.

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94499 Nr: 2001-83.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana D Darc Tome dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, a fim de determinar que 

o quantum debeatur seja apurado em liquidação de sentença por 

arbitramento, nos termos do artigo 509, I, em razão da natureza do objeto 

da liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94338 Nr: 1895-24.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amandio Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Rosana Lovison - OAB:19013-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94171 Nr: 1785-25.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Regina Moraes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94260 Nr: 1836-36.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Hanauer Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A bem da verdade, o objetivo do recurso de embargos de declaração é a 

de completar a decisão, no caso considerada omissa. Não tem o condão 

de substituir a decisão objurgada, mas, tão-somente, integrá-la ou 

aclará-la. Verifica-se, deste modo, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição. Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível. Posto 

isso, julgo improcedente os embargos de declaração opostos pelo 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94436 Nr: 1953-27.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94481 Nr: 1983-62.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francinete Borges Farias dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94484 Nr: 1986-17.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Cavalli Mazotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94231 Nr: 1820-82.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tharles Alex Martello Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94178 Nr: 1791-32.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura de Albuquerque Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94447 Nr: 1964-56.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Pacheco Rolim
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94316 Nr: 1880-55.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A bem da verdade, o objetivo do recurso de embargos de declaração é a 

de completar a decisão, no caso considerada omissa. Não tem o condão 

de substituir a decisão objurgada, mas, tão-somente, integrá-la ou 

aclará-la. Verifica-se, deste modo, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição. Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível. Posto 

isso, julgo improcedente os embargos de declaração opostos pelo 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94482 Nr: 1984-47.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Menegotto Kuviatosz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base nas alegações acima tecidas e em conformidade com o 

acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou que eventual 

montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV fossem 

apurados em fase de liquidação de sentença, JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90094 Nr: 2420-40.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar da Costa Siebra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de benefício assistencial a pessoa 

portadora de doença ou deficiência.

Diz a parte autora que é cumpridora dos requisitos que autorizam a 

concessão do benefício assistencial constante no art. 20 da Lei Orgânica 

da Assistência Social.

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido.

 Realizado estudo social.

 Realizada perícia médica.

 Vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO

Cediço que o benefício de prestação continuada, ao tempo em que se 

revela direito constitucional assegurado à pessoa idosa ou portadora de 

deficiência, nos termos do que dispõe o art. 203, V, da CF/88, exige, para 

seu deferimento, o cumprimento dos requisitos previstos na lei.

 “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação 

dada pela Lei nº 12.470, de 2011) (Vide Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 

2011)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória.(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

[...]”

Assim, nos termos do indigitado artigo, tem direito ao benefício assistencial 

consistente em um salário mínimo mensal o idoso com mais de 65 anos de 

idade e a pessoa portadora de deficiência, desde que, em ambos os 

casos, haja comprovação da insuficiência de recursos financeiros para 

sua adequada mantença.

Cediço que a jurisprudência ampliou a interpretação conferida ao termo 

deficiente para incluir no campo de incidência da norma aquelas pessoas 

que por razões transitórias não enquadradas especificamente no conceito 

médico de deficientes, estejam incapazes, por razões de saúde, de 

exercer seus afazeres diários, necessitando de auxílio contínuo de 

terceiros.

No caso sob análise, o requisito renda não restou comprovado. Apesar do 

estudo social realizado na residência da parte autora não indicar o valor 

recebido por seu esposo, há elementos probatórios trazidos pelo INSS 

indicando que a família auferia, em período contemporâneo ao pedido, 

renda que impedia seu enquadramento no critério de renda previsto para a 

concessão do benefício.

Consoante farta jurisprudência atual, a renda familiar per capta superior a 

½ salário mínimo, impede a concessão do benefício assistencial, o qual, 

repise-se é conferido àqueles que beiram a linha da miséria e não a todas 

as pessoas que tem algum grau de deficiência ou incapacidade, como 

equivocadamente tem-se propalado.

Neste contexto, vejo que há diversos documentos comprovando que o 

esposo da autora, com quem ela ainda convive, auferiu renda equivalente 

a mais de dois salários mínimos, afastando a família, composta por 2 

(duas) pessoas, do conceito de miserabilidade exigido para a concessão 

do benefício.

Assim, ausente comprovação dos requisitos que ensejam a concessão do 

benefício assistencial pleiteado, a improcedência do pedido é medida que 

se impõe.

 DISPOSITIVO

 Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

 Custas e honorários advocatícios pela parte autora, suspensos em razão 

do deferimento da gratuidade judiciária.

Intimem-se

Transitado em julgado ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 87352 Nr: 686-54.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdOM, ACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Armando 

Schaurich - OAB:70.693-OAB/PR, Ian Anderson SM de Souza - 

OAB:46.769-OAB/PR, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Intimação dos advogados Dr. Ian Anderson SM de Souza e Fernando 

Armando Schaurich para apresentar memorias finais do acusado Silvano 

de Oliveira Machado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40971 Nr: 350-55.2011.811.0087

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14593/MT

 Ante ao exposto, DECLARO prescrita a pretensão de aplicação de multa 

administrativa prevista no art. 258-C, do ECA, em desfavor de ANTONIO 

BORGES e, na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO o processo com resolução de mérito.Observadas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91371 Nr: 280-96.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) reconhecer como 

exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.a) determinar ao INSS que CONCEDA 

aposentadoria rural por idade (NB 164.903.651-2) à JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA (CPF 621.465.991-20), nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, 

c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB - 

em 14.11.2014 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em 

um salário mínimo atual.b) condenar o INSS a pagar à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação). Na atualização do valor devido, deve-se aplicar 

exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 

11.960/2009;Concedo o benefício de gratuidade judiciária.Autarquia isenta 

de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Fixo os honorários 

sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na 

forma do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC.Apresentado recurso, após 

verificados os pressupostos de admissibilidade, intime-se a parte contrária 

para apresentar resposta no prazo legal.Decorrido o prazo, com ou sem 

recurso, remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

para reexame necessário.Transitada em julgado esta decisão, requisite a 

Secretaria o seu cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com 

fundamento no art. 497 do NCPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista 

no art. 77, inciso IV e inciso VI, §2º, do NCPC, que desde já arbitro em R$ 

800,00, a ser destinada ao FUNAJURIS.Recomenda-se, visando à 

celeridade na expedição da requisição de pagamento, que o procurador 

da parte-autora junte o contrato de honorários advocatícios em até 05 

(cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão,(...).Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94270 Nr: 1846-80.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Fatima Pastorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Assim, com base nas alegações acima tecidas JULGO PROCEDENTE a 

impugnação à execução, a fim de determinar que o quantum debeatur seja 

apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 

5 0 9 ,  I ,  e m  r a z ã o  d a  n a t u r e z a  d o  o b j e t o  d a 

liquidação.Intimem-se.Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.Sem custas, nos termos da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96717 Nr: 3300-95.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melissa Alberti Nadal Angeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato 

Grosso contra a decisão prolatada às fls. 200/204, alegando omissão 

deste juízo. Os embargos foram interpostos no prazo de (05) cinco dias, 

previsto no artigo 1023 do CPC. É o necessário. DECIDO. Os embargos 

sabidamente não se prestam a resolver a justeza ou eventuais desacertos 

da sentença, sobretudo quando a intenção de fundo é reapreciar a 

matéria já decidida e imprimir ao recurso efeito infringente, como 

nitidamente pretende o embargante nas matérias agitadas na sua peça 

recursal. A bem da verdade, o objetivo do recurso de embargos de 

declaração é a de completar a decisão, no caso considerada omissa. Não 

tem o condão de substituir a decisão objurgada, mas, tão-somente, 

integrá-la ou aclará-la. Verifica-se, deste modo, a inexistência dos citados 

vícios na decisão atacada, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição. Sendo assim, permanecendo o inconformismo 

quanto à decisão mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do 

recurso cabível. Posto isso, julgo improcedente os embargos de 

declaração opostos pelo requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100393 Nr: 1655-98.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Salete Avila Marchesan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Em atendimento ao disposto no art. 332, §1º, do NCPC, com a redação que 

lhe conferiu a Lei nº 11.280/06, observo, desde já, que se encontram 

prescritas as parcelas devidas anteriores a cinco anos contados do 

ajuizamento da ação, pois, tratando-se de relação jurídica de caráter 

continuado, não há falar em prescrição do fundo de direito, devendo-se 

aplicar a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as 

parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.
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Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, em face do art. 371 do NCPC - ao contrário do 

Administrador (jungido ao princípio da legalidade) -, adstrito à enumeração 

legal dos meios de comprovação do tempo de serviço rural, como 

estabelecido no art. 106 da LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 

11.718/08. Tem-se, portanto, que a lista de documentos elaborada pelo 

legislador - como também o era o elenco do parágrafo único do art. 106, 

em sua redação original - é meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, 

AR 3821/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 

05.05.2008, p. 1; STJ, AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. 

Laurita Vaz, DJ 24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: [...]

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 613 de 716



do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 

não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com mais 

de 55 anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural durante o período 

imediatamente anterior ao requerimento, no entanto, não restou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 614 de 716



evidenciada através de início de prova material, apesar do depoimento 

pessoal colhido em juízo e da prova testemunhal.

 A parte-autora não faz jus ao recebimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, pois conforme demonstra os documentos juntados pela 

parte requerida às fls. 46/47 (CNIS – Cadastro Nacional de Informações 

Sociais), o marido da autora possui vínculos empregatícios no período 

compreendido entre 01.01.2002 à 12.2008, descaracterizando-o assim, o 

efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

 É certo que a prova material não precisa ser demonstrada ano a ano, mas 

também não pode ser inexpressiva.

Vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial trazido à colação:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. PROVA MATERIAL INAPTA. MARIDO EMPREGADO. PROVA 

TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: 

inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito 

reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do 

STJ. 2. Nos moldes do entendimento jurisprudencial dominante, é 

prescindível a provocação administrativa antes do manejo da via judicial 

nas ações em que se pleiteia benefício previdenciário. Ressalva do 

entendimento pessoal do Relator. 3. A ação objetiva a concessão de 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade de trabalhadora rural. 

4. Requisito etário: 06.05.1981 (nascimento em 1926). Carência: 5 anos. 5. 

A ausência de início de prova material própria afasta a condição de 

segurada especial da autora, ante a não demonstração do trabalho rural, 

pelo prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei nº 8.213/91. CNIS do 

esposo atesta diversos vínculos empregatícios no mesmo período que a 

autora requer reconhecimento da carência. Reconhecimento de tempo de 

serviço prestado na condição de trabalhadora rural exige início razoável 

de prova material. 6. Prova testemunhal contraditória e fraca. 6. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível nº 0068388-86.2010.4.01.9199/MG, 2ª Turma 

do TRF da 1ª Região, Rel. Francisco de Assis Betti, Rel. Convocado 

Cleberson José Rocha. j. 25.09.2013, unânime, DJ 08.10.2013).”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da parte-autora, extinguindo 

o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do NCPC.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Custas e honorários, os quais fixo em R$ 200,00 (duzentos Reais), pela 

parte autora, suspensos em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

Apresentado recurso, após verificados os pressupostos de 

admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar resposta no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

1ª Região.

Sai a parte autora intimada.

 Intime-se o INSS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103645 Nr: 3713-74.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kássio Roberto Pereira - 

OAB:12.691-B OAB/MT

 Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida para Alta Floresta 

para oitiva da vítima Ramona.

Com o retorno da deprecata, voltem-me conclusos para designação de 

audiência de interrogatório.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010027-02.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

É improcedente os embargos à execução opostos pelo vencido. A 

habilitação de patronos no processo eletrônico é feita de forma automática 

pelo causídico, não havendo se falar em publicações equivocadamente 

endereçadas quando o próprio advogado constituído ou substabelecido 

deixa de proceder a sua habilitação no sistema PJE ou PROJUDI. Assim, 

não há qualquer irregularidade na intimação da sentença. Ademais, 

observo que os embargos não extravasam nenhuma pretensão descrita 

no art. 52, IX, da Lei 9099/95, sendo de rigor seu não provimento. Com 

efeito, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução. Concedo o 

prazo de 15 dias para o executado depositar em juízo a quantia devida, 

devidamente atualizada, conforme cálculos apresentados pelo exequente. 

Não efetuado o pagamento voluntario, autorizo, desde já o bloqueio on line 

da quantia por meio do sistema BACENJUD. Intimem-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010027-02.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

É improcedente os embargos à execução opostos pelo vencido. A 

habilitação de patronos no processo eletrônico é feita de forma automática 

pelo causídico, não havendo se falar em publicações equivocadamente 

endereçadas quando o próprio advogado constituído ou substabelecido 

deixa de proceder a sua habilitação no sistema PJE ou PROJUDI. Assim, 

não há qualquer irregularidade na intimação da sentença. Ademais, 

observo que os embargos não extravasam nenhuma pretensão descrita 

no art. 52, IX, da Lei 9099/95, sendo de rigor seu não provimento. Com 

efeito, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução. Concedo o 

prazo de 15 dias para o executado depositar em juízo a quantia devida, 

devidamente atualizada, conforme cálculos apresentados pelo exequente. 

Não efetuado o pagamento voluntario, autorizo, desde já o bloqueio on line 

da quantia por meio do sistema BACENJUD. Intimem-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 301 Nr: 44-75.1993.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Garça Branca Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carloni de Assis - 

OAB:11.291-MT, Tatyane Cavalcante de Albuquerque - 

OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 44-75.1993.811.0036 (301)

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal em que, após a citação do executado, não 

houve o pagamento espontâneo da dívida.

 Em manifestação de fl. 209, o exequente requereu suspensão do 
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processo, para a devida busca de bens em nome da parte executada.

Em síntese o relato. Fundamento.

Destarte, não havendo a localização de bens do executado, incidiria com 

inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento do feito e exclusão 

do relatório estatístico mensal e sem baixa na distribuição.

De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante 

destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da 

suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição.

Sendo assim, com fulcro no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência 

do §1º do mesmo dispositivo acima referido.

Dessa forma, com fundamento no §2º do art. 921 do NCPC e considerando 

que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no 

interesse do credor, não há razão para o encaminhamento do presente 

feito para o arquivo provisório, DEVENDO ELE SER ARQUIVADO 

DEFINITIVAMENTE, pois caso sejam encontrados os dados necessários 

para o prosseguimento do feito, dentro do prazo prescricional, tal fato 

deverá ser comunicado a este Juízo que determinará a juntada do 

expediente nestes autos para continuidade da execução.

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso, dentro do 

prazo prescricional, o exequente provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial.

Decido.

Forte em tais fundamentos, INTIME-SE o exequente com o fim de adverti-lo 

que após o transcurso do prazo de 01 (um) ano terá início o prazo de 

prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º do NCPC.

 Cumprida a providência acima, DETERMINO o ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO da execução com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Guiratinga/MT, 21/08/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50430 Nr: 2215-62.2017.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorino Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aldo Rodrigues Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2215-62.2017.811.0036

Código: 50430

Cível

Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista a juntada de informações em refs. 21, 22 e 24, 

DETERMINO que a secretaria INTIME a parte requerente para que no prazo 

de 10 (dez) manifeste-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 30 de Janeiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 301 Nr: 44-75.1993.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Garça Branca Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carloni de Assis - 

OAB:11.291-MT, Tatyane Cavalcante de Albuquerque - 

OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, retirar em 

cartório uma via da certidão de nascimento devidamente averbada a 

retificação.

Guiratinga - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 301 Nr: 44-75.1993.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Garça Branca Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carloni de Assis - 

OAB:11.291-MT, Tatyane Cavalcante de Albuquerque - 

OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da sentença de fls. 

212/213.

Guiratinga - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36542 Nr: 460-71.2015.811.0036

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramon Brites Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Renato Martins Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, retirar em 

cartório uma via da certidão de nascimento devidamente averbada a 

retificação.

Guiratinga - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48339 Nr: 1246-47.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Vilela Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca do Ofício de Ref. 48, 

informando a implantação do benefício.

Guiratinga - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34816 Nr: 1276-87.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Jesus Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo da Costa Ribeiro 

Filho - OAB:Proc. do Estado, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:rua carlos

 Autos n° 1276-87.2014.811.0036

 Código: 34816

Civil

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

259/279), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45600 Nr: 2466-17.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Tesouro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nívea Maria Lima Rodrigues 

- OAB:MT/ 22248

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a novel procuradora da parte requerida para, 

no prazo legal, manifestar acerca da decisão de Ref. 28.

Guiratinga - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44768 Nr: 2039-20.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joabes da Costa Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial de Ref. 48. Guiratinga - MT, 1 de fevereiro de 

2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36041 Nr: 254-57.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fênix Agro-Pecus Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, Ednéia Santos Dias - OAB:SP/ 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Lira Falco - 

OAB:21813/O-MT

 Autos n° 254-57.2015.811.0036

 Código: 36041

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado por FÊNIX 

AGRO-INDUSTRIAL LTDA, em face do executado CARLOS ALBERTO 

VIOLA.

Durante o trâmite processual, às fls. 140/143, as partes informaram que 

realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, 

requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

140/143, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

 DEFIRO o pedido de suspensão do processo requerido pela parte autora, 

até o termino do cumprimento do acordo pela parte requerida. Após intime 

o exequente pra que manifeste-se acerca do cumprimento integral do 

acordo.

CONDENO a parte REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17183 Nr: 611-76.2011.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalton Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alves Athaide - 

OAB:11.858-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello 

Oliveira - OAB:5134/MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para intimação do Advogado do Requerente, Dr. Ricardo 

Alves Athaide, para no prazo legal, juntar aos autos as informações 

bancárias necessárias para expedição de alvará eletrônico, referente a 

honorários advocatícios. Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2078 Nr: 242-05.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de 

Jesus Rezende.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: : Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). : Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional,1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54418 Nr: 100-34.2018.811.0036

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Machado Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacílio Silvério Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1) DEFIRO o valor atribuído a causa na quantia de 

R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).2) INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, por entender que a parte autora não se 

insere no conceito de hipossuficiência financeira. Assim, INTIME-SE A 

PARTE AUTORA, por meio de seu advogado constituído, para recolher as 

taxas e custas processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, como já determinado nos autos de Código: 

50097 n° 2094-34.2017.811.0036 o qual já foi devidamente sentenciado 

transitado e julgado, por falta de recolhimento das custas judiciais, decisão 

e s t a  c o n f i r m a d a  p e l o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1007214-52.2017.811.0000, tendo sido o referente recurso desprovido 

por DECISÃO MONOCRÁTICA do Douto Desembargador Relator Dirceu dos 

Santos. Assim como, vale mencionar que ocorreu juntada no presente 

feito a decisão inicial de um novo Agravo de Instrumento nº 

1011116-13.2017.811.0000 interposto pela parte autora, em que o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso negou o efeito suspensivo à decisão 

agravada. 3) Após o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e 

volte os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 01 de fevereiro de 2018. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37374 Nr: 775-02.2015.811.0036

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCTdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 775-02.2015.811.0036

Código: 37374

Averiguação de Paternidade

Decisão.

Vistos.

DETERMINO que INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 

485, II e III, §1º do NCPC.

Logo após a devida intimação pessoal, concluso ao gabinete.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30 de Janeiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52041 Nr: 2866-94.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto Terra - 

OAB:17556, João Leonelho Gabardo Filho - OAB:PR 16.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2866-94.2017.811.0036

Código: 52041

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Em analise detalhada dos autos verifica-se que o bem indicado pela parte 

autora, não foi localizado nesta comarca, conforme certidão de justiça de 

fls. 188.

Portanto, DETERMINO que a secretaria devolva à respectiva carta 

precatória a comarca de origem com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 31 de Janeiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54694 Nr: 199-04.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Humberto 

Domingues Ferreira (prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA WICZINSKI 

MUNARETTO - OAB:21821/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que a parte autora não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira, para isso:1) INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

Advogado, para recolher as taxas e custas processuais pendentes, 

conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, SOB 

PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e por consequência, 

extinção do processo sem resolução do mérito.2) Após, CERTIFICA-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 31 de Janeiro de 2018. Aroldo 

Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50141 Nr: 2099-56.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Lacy 

Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, Município 

de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2099-56.2017.811.0036

Código: 50141

Decisão.

Vistos.

DETERMINO que INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito conforme decisão de fls. 109, inclusive, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Logo após a devida intimação pessoal, concluso ao gabinete.

Intime-se. Cumpra-se.
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Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 31 de Janeiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35149 Nr: 1434-45.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1434-45.2014.811.0036

Código: 35149

Decisão.

Vistos, etc.

Em analise detalhada dos autos verifica-se que foi devidamente atualizado 

o valor do debito alimentar, desta forma DETERMINO que intime a parte 

autora assim como o requerido para que requeira nos autos o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção do 

feito.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45760 Nr: 2541-56.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzilia Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2541-56.2016.811.0036

 Código: 45760

Ação de Cobrança

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por DEUILIA PEREIRA SILVA, já 

qualificado nos autos, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, também já 

qualificado.

Conforme petição de fl. 84, a parte autora manifestou- se pela desistência 

da Ação, visto que não possui condições financeiras para arcar com às 

custas e honorários processuais, requerendo assim a extinção do 

processo sem resolução de mérito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Tratando-se o presente de direito disponível, do qual se admite livre 

desistência das partes, e estando a parte autora, autorizada a desistir da 

ação, possível se faz a extinção do feito.

Importante observar que neste caso se torna desnecessária a intimação 

pessoal da parte requerida para que se manifeste sobre o pedido de 

desistência, pois é de trivial sabença que a necessidade do consentimento 

da parte requerida para a homologação da desistência, somente é 

necessário quando a parte é devidamente citada do processo e apresenta 

a contestação (art. 485, §4º CPC), o que ainda não havia ocorrido no 

presente feito.

 Decido.

Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

CPC.

 DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.

Às providências.

Guiratinga/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35415 Nr: 38-96.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o casuístico nomeado pelo réu acerca da 

sentença de Ref. 174.

Guiratinga - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32733 Nr: 1252-93.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique Bites Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Impulsionamento por Certidão

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para imprensa via DJE 

para intimação do acusado através de seu advogado, Dr. Fernando 

Ferreira da Silva, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

necessidade de oitiva das testemunhas Jesuíno Queiroz Dourado, Ricardo 

Alves Pereira e Geraldo Barbosa da Silva, conforme cota Ministerial de fl. 

179 e documentos de fls. 180/183 encartado aos autos. Guiratinga - MT, 2 

de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3204 Nr: 575-20.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Oclides Krampe, Eduíno Krampe, 

Eliezer Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Passinato 

Amorim - OAB:7542

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: : Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). : Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional,1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 411 Nr: 35-45.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Aparecido Dinato, Valdeir Lopes 

Borges, Manoel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: : Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). : Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8862 Nr: 147-28.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Certidão

Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: : Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). : Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional,1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2079 Nr: 243-87.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Eliezer Alves de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Dia 

13/04/2018, às 14:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2907 Nr: 291-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17644 Nr: 1074-18.2011.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052-A

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: : Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). : Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional,1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37178 Nr: 691-98.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivar Alexandrino Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Vistos etc.

Intime-se o INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto à petição de fls.112/113.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 02 de fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45989 Nr: 14-97.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ford Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Almeida Teixeira- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 19.

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 605 Nr: 5-39.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONE MARIA LOPES ALEXANDRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Borges Lange Adrien 

- OAB:16.437, Jéssica Carolina Oliveira Lopes Arguello - 

OAB:15.330, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT, Nilton 

Massaharu Mural - OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabez Ribeiro da Silva - 

OAB:10.903/MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: : Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). : Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional,1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13606 Nr: 1048-25.2008.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Mingorance Duran, José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14764 Nr: 835-82.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Soares da Silva, Espólio de 

Adão Altino Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambruim 

Mendonça - OAB:6576, Nilton Massaharu Mural - OAB:16783, Vlamir 

Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14872 Nr: 938-89.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Junior Pesavento-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE ALCÂNTARA - OAB:0, 

Marisa Pinheiro Cavalcanti - Procuradora Federal - OAB:Mat. 

1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: : Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). : Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16498 Nr: 1239-02.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 

Endereço Av. Rotary Internacional, 1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31367 Nr: 1213-33.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME, Maria da Silva 

Schaiblich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:rua tenete, Romes Júlio Tomaz - Procurador 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos ao setor de envio de matéria para 

imprensa via DJE para INTIMAÇÃO do executado através de seu 

advogado, para que tome ciência das datas das Praças designadas para 

os dias: : Dia 03/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). : Dia 

13/04/2018, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). As r. Praças serão 

realizadas no Edifício do Fórum da Comarca de Guiaratinga-MT, sito no 
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Endereço Av. Rotary Internacional,1.525 Bairro Santa Maria Bertila. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 1640-88.2016.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da Certidão do oficial de Justiça de Ref. 57.

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52411 Nr: 2998-54.2017.811.0036

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranaíta Riberaozinho Transmissora de Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Francisco Sameghini Neto, Rosangela 

Prado Aydar Semeghini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca das correspondências devolvidas às Refs. 31 e 33. 

Guiratinga - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40477 Nr: 289-80.2016.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PProcesso n.º 289-80.2016.811.0036

Código: 40477

Medida de Proteção

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Medida de Proteção promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificada, em favor de JOÃO 

ALVES DE ALMEIDA, igualmente qualificados.

 A parte autora à fls. 106/107 manifestou-se nos autos, abordando que 

tendo em vista que o prazo de 06 (seis) meses findou, sem agravar a 

ocorrência da situação de risco do protegido, de modo que a medida de 

proteção foi devidamente cumprida com a respectiva finalidade.

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Nesse sentido é de reconhecer-se que o presente feito deve ser extinto 

visto que a medida de proteção cumpriu a finalidade.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 02 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010089-15.2013.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTTO & CLAMER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE/RECORRIDA para que, no prazo 

legal, apresente contrarrazões ao recurso inominado.

Citação

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000100-65.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000100-65.2017.811.0096 Promovente: Cilso Pereira dos 

Santos Promovido: Estado de Mato Grosso. Vistos etc. Ante o disposto no 

artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, 

do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda Pública Estadual para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos 

do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. Não 

opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). 

Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000098-95.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000098-95.2017.8.11.0096 Promovente: Antonio Calzolari. 

Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos etc. Ante o 

disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 21 de março 

de 2014, do Tribunal Pleno, determino a citação da Fazenda Pública 

Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil-Lei 

nº 13.105/2015. Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 

1º, NCPC). Às providências de estilo. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itaúba/MT, 12 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-06.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIVANI CERVIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo n. 8010098-06.2015.811.0096 Vistos etc. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O feito comporta 

julgamento antecipado, sendo desnecessária dilação probatória, tendo em 

vista que se trata de matéria eminentemente de direito e os fatos 

encontram-se comprovados pelos documentos acostados aos autos, os 

quais se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia 

apresentada, de conformidade com o artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir. A resistência 

da reclamada está devidamente demonstrada nos autos, ao contestar o 

mérito da causa, demonstrando, portanto, que há pretensão resistida e, 

por consequência, lide. Em sendo assim, possui a parte reclamante 

interesse de agir, na medida em que necessita da intervenção judicial para 

a tutela do direito que invoca e a via processual utilizada é adequada para 

o fim pretendido. Não se exige, por conseguinte, o esgotamento da via 

administrativa para a propositura de ação judicial, à vista do disposto no 

artigo 5º XXXV da Constituição Federal. No mérito, procede a pretensão 

da parte autora. Isso porque, a finalidade da notificação ao devedor na 

cessão de crédito é alertá-lo para o cumprimento regular da obrigação, 

evitando-se os contratempos que poderiam que poderiam resultar do 

pagamento indevido ao cedente, desnecessária sua anuência para a 

validade do ato jurídico em comento. Na espécie, malgrado os argumentos 

trazidos pela reclamada quanto à regularidade da cobrança ante a 

existência da dívida, não há nos autos cópia do contrato que deu origem a 

suposta dívida. Com efeito, em que pese a reclamada afirmar que o 

protesto se originou de um contrato firmado entre a autora e o Banco 

Santander S/A., cuja operação foi obtida por cessão de crédito firmado 

entre o cedente Banco Santander, deixou de trazer documentos aptos a 

corroborar suas alegações, consistente na apresentação do contrato que 

deu origem a suposta dívida. Deste modo, não comprovada a relação 

jurídica capaz de originar o débito de R$ 661,04 (seiscentos e sessenta e 

um reais e quatro centavos) pelo qual a reclamante teve seu nome inscrito 

no cadastro de inadimplentes de restrição ao crédito, a procedência da 

pretensão à de recomposição pelo dano experimentado é medida que se 

impõe. E, sendo indevida a inclusão do nome da reclamante no cadastro 

de inadimplentes de restrição ao crédito, exsurge o dever da ré em 

indenizar os danos morais que de sua conduta negligente e imprudente 

advieram. A propósito, já consignou o Superior Tribunal de Justiça que “A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de 

inadimplentes, por si só, enseja indenização, sendo desnecessária a 

comprovação do prejuízo, por ser presumida a sua ocorrência, 

configurando, assim, o chamado dano moral in re ipsa” [AgRg no AREsp 

607.167/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/12/2014, DJe 11/02/2015]. No que tange ao valor da compensação 

pelos danos morais – e fala-se em compensar, vez que impossível tornar 

indene aquilo que se modificou para nunca mais retornar ao estado quo 

ante -, considerada a inexistência de critérios legais de quantificação, a 

doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer certas diretrizes a 

serem observadas. Nessa esteira, tem-se que o valor da compensação 

deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa, para a 

condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, bem como apresentar 

caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao 

passo em que não deve propiciar o enriquecimento injustificado da vítima. 

Com base nessas premissas, tenho como razoável e proporcional a 

fixação da compensação pelos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Por fim, cumpre registrar que, nos termos da Súmula nº 326 do 

Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca”. É que, nessa hipótese, formalmente, apenas o 

réu sucumbiu, circunstância que interessa à definição da responsabilidade 

pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios. Nesse sentido: REsp 1102479/RJ, DJe 25/05/2015 (recurso 

repetitivo). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para: (i) declarar a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 661,04 

(seiscentos e sessenta e um reais e quatro centavos), bem como tornar 

em definitiva a liminar concedida nos autos (evento 5.1); (ii) condenar a 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária 

desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o 

IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde 16/07/2011 (Súmula 

nº54/STJ), no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, 

CTN). Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Uma vez transitada em julgado e não cumprida a obrigação 

voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias, INTIME-SE a parte autora 

para promover o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis 

o prazo decenal, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Itaúba/MT, 22 de agosto de 2017. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-62.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANO GONCALVES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo n. 8010038-62.2017.811.0096. Promovente: JOSIANO 

GONÇALVES SIQUEIRA. Promovido: BANCO BRADESCO S/A. Vistos. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

feito comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária dilação 

probatória, tendo em vista que se trata de matéria eminentemente de direito 

e os fatos encontram-se comprovados pelos documentos acostados aos 

autos, os quais se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia 

apresentada, de conformidade com o artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir. A resistência 

da reclamada está devidamente demonstrada nos autos, ao contestar o 

mérito da causa, demonstrando, portanto, que há pretensão resistida e, 

por consequência, lide. Em sendo assim, possui o reclamante interesse de 

agir, na medida em que necessita da intervenção judicial para a tutela do 

direito que invoca e a via processual utilizada é adequada para o fim 

pretendido. Não se exige, por conseguinte, o esgotamento da via 

administrativa para a propositura de ação judicial, à vista do disposto no 

artigo 5º XXXV da Constituição Federal. Outrossim, não há falar em 

ilegitimidade do banco requerido, uma vez que integra o mesmo grupo 

econômico da empresa Banco Bradesco Cartões S/A. Nesse sentido: 

“Sendo as empresas do mesmo grupo econômico, não há falar em 

ilegitimidade passiva.” [TJ-RS - AC: 70035233659 RS, Relator: Lúcia de 

Castro Boller, Data de Julgamento: 15/12/2011, Décima Terceira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/01/2012]. Passo ao 

mérito. De início, consigno que a relação havida entre as partes é de 

consumo, enquadrando-se reclamante e reclamada perfeitamente nos 

conceitos de consumidor e fornecedor da Lei n. 8.078/90, pelo que 

perfeitamente aplicável ao caso. A pretensão merece prosperar. A análise 

da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a apuração de 

04 (quatro) elementos: Uma conduta, um resultado danoso, um nexo de 

causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, por 

fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa. Em 

se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, 

portanto, independe da existência ou comprovação de culpa, na forma dos 

art. 12 e 14 do CDC, bastando a configuração de nexo de causalidade 

entre o defeito do produto ou serviço prestado e dano experimentado pelo 

cliente, circunstâncias essas que, in casu, mostram-se presentes. No 

caso em tela, a parte autora relata que, apesar de manter conta no banco 

requerido, desconhece a origem do débito que seu ensejo à negativação 

do seu nome, aduzindo que não utilizou crédito fornecido pela instituição 

financeira. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelece o ônus do 

autor de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que cabe ao 
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réu demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

O fato constitutivo alegado na ação refere-se à inexistência da dívida 

imputada pelo requerido, tratando-se, pois, de fato negativo, o que atrai o 

ônus probatório da parte reclamada de demonstrar a relação jurídica e a 

legitimidade da cobrança, notadamente em se tratando de relação de 

consumo, onde a vulnerabilidade do consumidor é presumida. Nesse 

sentido: PRELIMINAR - DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA 

QUE COMPETE AO RÉU - ART. 333, II, DO CPC. Alegando a autora fato 

negativo, ou seja, que não celebrou negócio jurídico com a ré, o ônus da 

prova é da ré em comprovar a existência de negócio objeto da disputa. 

Preliminar afastada. [...] (TJ-SP - APL: 00035155920118260066 SP 

0003515-59.2011.8.26.0066, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 09/05/2013, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/05/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO 

JURÍDICO SUBJACENTE AO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FATO 

NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. DANO 

MORAL PURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MINORAÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 01. A demonstração do 

negócio jurídico subjacente fica a ônus do fornecedor do serviço, porque 

a ausência de negócio jurídico implica um fato negativo, cuja prova é 

impossível ao consumidor. 02. O apontamento indevido do nome do autor 

ao cadastro de inadimplentes importa em dano moral puro, cujo prejuízo 

decorrente é presumido. 03. Fixa-se a indenização por dano moral 

consoante as circunstâncias de fato, como a extensão do dano, o seu 

tempo de duração, condição econômica das partes, e grau de 

reprovabilidade da conduta. Apelação cível parcialmente provida. (TJ-PR - 

AC: 4544643 PR 0454464-3, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de 

Julgamento: 20/10/2010, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 507) 

Da análise dos autos, constata-se a parte requerida não se desincumbiu 

do ônus que lhe recai quanto à comprovação da existência de fato 

impeditivo do direito invocado pelo autor. Com efeito, a instituição 

financeira não demonstrou no processo a origem da suposta dívida, 

cabendo frisar que as faturas de cartão de crédito juntadas não se 

prestam a tal desiderato, na medida em que não revelam a manifestação 

da vontade do consumidor, cabendo frisar, ademais, que a própria 

instituição financeira estornou na conta do cliente as despesas relativas à 

anualidade do cartão, circunstância que corrobora a tese do autor, no 

sentido de que não contratou o serviço. Por consequência, inexistindo 

prova da origem da dívida, afigura-se ilegítima a cobrança, bem como a 

posterior inclusão da restrição no nome do requerente nos cadastros de 

inadimplentes. Nessa perspectiva, uma vez constatada a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor no cadastro restritivo, tem-se por configurado 

o dano moral in ré ipsa, devendo o credor ser responsabilizado pelo 

pagamento da compensação pleiteada na exordial. A propósito, já 

consignou o Superior Tribunal de Justiça que “A inscrição indevida do 

nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si só, enseja 

indenização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, por ser 

presumida a sua ocorrência, configurando, assim, o chamado dano moral 

in re ipsa” [AgRg no AREsp 607.167/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015]. No que tange 

ao valor da compensação pelos danos morais – e fala-se em compensar, 

vez que impossível tornar indene aquilo que se modificou para nunca mais 

retornar ao estado quo ante -, considerada a inexistência de critérios 

legais de quantificação, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de 

estabelecer certas diretrizes a serem observadas. Nessa esteira, tem-se 

que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e 

a gravidade da culpa, para a condição socioeconômica do ofensor e do 

ofendido, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o 

cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o 

enriquecimento injustificado da vítima. Com base nessas premissas, tenho 

como razoável e proporcional a fixação da compensação pelos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, cumpre registrar que, nos 

termos da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. É que, nessa 

hipótese, formalmente, apenas o réu sucumbiu, circunstância que 

interessa à definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios. Nesse sentido: REsp 

1102479/RJ, DJe 25/05/2015 (recurso repetitivo). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação 

jurídica que legitime a cobrança do débito aludido na exordial, bem como a 

inexigibilidade deste; e (ii) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. 

Sobre esse valor, deverá incidir correção monetária desde a data desta 

sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, 

c/c art. 161, § 1º, CTN). Sem custas processuais e sem honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Transitado em julgado, INTIME-SE a 

parte autora para que promova o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Itaúba/MT, 21 de agosto de 2017. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 1/2018 CnpAR

O Doutor Jean Louis Maia Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira , Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

NOMEAR Tamiris Jesieli de Carvalho Machado, matrícula 34905 , portador 

a do RG 14 60698-4/SEJSP/MT, e CPF n. 730.019.451-68 , para exercer, 

em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I da Comarca de 

Itiquira/MT , a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira, 1º de fevereiro de 2018

 Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA – 06/2018

O Exmo. Senhor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Itiquira/MT, Dr. Jean Louis Maia Dias, no uso de suas atribuições legais, e 

de acordo com o artigo 97 da Lei complementar nº 04/90 de 15.10.90 c/c o 

artigo 99, § 1º e 52, XIV da Lei nº 4.964 de 26.12.85.

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para o 

procedimento do levantamento, cadastramento, separação dos objetos e 

armas e ainda ficar responsável pelo controle e armazenamento de todos 

os objetos e armas apreendidos e enviados ao Fórum.

 R E S O L V E:

Revogar em parte a Portaria nº 007//2017/ADM, que designou o servido 

José Carlos de Freitas, Analista Judiciário, matrícula 7.462, para proceder 

o levantamento, cadastramento e separação dos objetos e armas e ainda 

ficar responsável pelo controle e armazenamento de todos os objetos e 

armas apreendidos e enviados ao Fórum desta Comarca, para Designar o 

servidor Lucenir da Silva Santos, Técnico Judiciário, matrícula 5.415, para 

proceder o levantamento, cadastramento e separação dos objetos e 

armas e ainda ficar responsável pelo controle e armazenamento de todos 

os objetos e armas apreendidos e enviados ao Fórum desta Comarca.

Remeta-se cópia desta para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e aos órgãos de praxe.

P.R Cumpra-se

Itiquira-MT, 23 de janeiro de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37614 Nr: 471-30.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayko dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Ante o exposto, pelas razões consignadas no bojo desta decisão e 

HOMOLOGO o cálculo de pena realizado às fls. 224.Designo o dia 02 de 
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fevereiro de 2018 às 14h00, para a realização de audiência 

admonitória.Requisite-se o reeducando que se encontra segregado na 

Cadeia Pública Municipal.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32726 Nr: 1245-31.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Rabaioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLE CONSTRUÇÕES LTDA-ME, Valdemar de 

Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 101, intime-se a parte exequente, por 

intermédio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe o endereço do executado.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31190 Nr: 1030-89.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonçalves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO FANHANI 

ALVES - OAB:17046/O

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de seu advogado 

constituído.

 Não estão presentes nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 14h00, apenas para inquirição das testemunhas.

Considerando que o réu reside em Comarca diversa, depreco o seu 

interrogatório para o Juízo de sua respectiva residência, devendo a 

Secretaria deste Juízo expedir a respectiva carta precatória para tal 

finalidade, e consignar na missiva a data da audiência marcada neste 

Juízo para a inquirição das testemunhas.

Intime-se o réu, o advogado constituído, o Ministério Público e as 

testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual 

expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32941 Nr: 139-97.2014.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vejo que a parte exequente estava sendo 

assistida pela Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente 

Defensor Público atuando nesta Comarca, houve e a necessidade de se 

nomear advogado dativo para patrocinar os interesses da exequente, 

sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado Renato 

Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, no valor 

correspondente a 01 (uma) URH. Após as formalidades legais, expeça-se 

a devida certidão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33400 Nr: 505-39.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS, LINA MITIKO MAKUTA DA SILVA - OAB:16677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o perito já nomeado para marcar outra data para a realização da 

perícia, uma vez que na data da realização da perícia o médico nomeado 

encontrava-se de atestado.

O médico deverá marcar data para o início dos trabalhos periciais com 

antecedência, devendo informar a escrivania, para que, intime a autora 

com antecedência da data da perícia.

Atente-se o médico aos quesitos já apresentados por este Juízo e pelas 

partes.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49515 Nr: 1360-13.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISNAIARA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 10633 Nr: 136-21.2009.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s)- ou Precatório, se for o 

caso, requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, discriminando-se os 

valores referentes à parte exequente e ao seu procurador.

Informado o depósito do pagamento, expeça(m)-se o (s) respectivo (s) 

alvará (s).

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação de seu crédito.

Intime-se pessoalmente a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33008 Nr: 190-11.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon José Aquino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o resultado positivo do bloqueio via Renajud, intime-se o 

requerido pela via editalícia, com prazo de 15 (quinze) dias, para que, 

querendo e, no prazo legal, ofereça embargos.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36297 Nr: 2070-38.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilian Campos Mota, Walisson Aparecido de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Citados, os réus apresentaram resposta escrita por intermédio da 

Defensoria Pública.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 

2018, ás 14h00min.

 Tendo em vista que os acusados estavam sendo assistidos pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses dos 

acusados. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40151 Nr: 1594-63.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio da Defensoria 

Pública.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de julho de 

2018, ás 16h00min.

 Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44058 Nr: 892-83.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Everton Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO GONÇALVES 

BICALHO - OAB:75620

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de seu advogado 

constituído.

 Não estão presentes nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Considerando que o réu, bem como as testemunhas, residem em 

Comarcas diversas, depreco os interrogatórios dos réus, bem como a 

inquirição das testemunhas arroladas para o Juízo de suas respectivas 

residências, devendo a Secretaria deste Juízo expedir as respectivas 

cartas precatórias para tal finalidade.

Com o retorno das missivas devidamente cumpridas, e não havendo 

nenhum pedido a ser analisado, intimem-se as partes para a apresentação 

das alegações finais, no prazo de 10 dias, iniciando pelo Ministério Público.

 Cumpra-se com eficiência o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 45659 Nr: 1839-40.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio da Defensoria 

Pública.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 14h00.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o réu, a advogada nomeada, o Ministério Público e as 

testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual 

expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34990 Nr: 1507-44.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Vicente Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Designo o dia 19 de junho de 2018, às 16h30min, para a realização de 

audiência admonitória.

Intime-se o recuperando para que compareça ao ato acompanhado de 

advogado.

 Tendo em vista que o recuperando estava sendo assistido pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto aos cálculos elaborados às fls. 67.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias
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 Cod. Proc.: 44397 Nr: 1048-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Boeso Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Notificado, o réu Juliano Boeso Gomes, apresentou defesa preliminar, por 

intermédio da Defensoria Pública.

 Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Juliano Boeso Gomes, 

devidamente qualificado, em todos os seus termos.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

junho de 2018, às 14h00.

Quanto ao pleito formulado pela defesa para indicar o rol das testemunhas 

posteriormente, DEFIRO o pedido formulado, porém consigno que o rol 

deverá ser apresentado 10 (dez) dias antes da realização da audiência de 

instrução, sob pena de preclusão.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Cite-se o acusado de todo o conteúdo da denúncia e para que compareça 

a audiência designada.

Intime-se o réu, a advogada nomeada, o Ministério Público e as 

testemunhas indicadas, para comparecerem a audiência acima designada, 

observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias caso 

alguma delas resida fora desta Comarca, cientificando às partes desta 

expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44764 Nr: 1260-92.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Oliveira Rocha, Manoel Soares 

da Silva Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Citados, os réus apresentaram resposta escrita por intermédio da 

Defensoria Pública.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 

2018, ás 14h00.

Quanto ao pleito formulado pela defesa para indicar o rol das testemunhas 

posteriormente, DEFIRO o pedido formulado, porém consigno que o rol 

deverá ser apresentado 10 (dez) dias antes da realização da audiência de 

instrução, sob pena de preclusão.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intimem-se os réus, a advogada nomeada, o Ministério Público e as 

testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual 

expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49830 Nr: 1474-49.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivelino Rosa dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Citado, o acusado ofereceu resposta escrita, por intermédio da Defensoria 

Pública.

Não estando nenhum das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo 

Penal, dou prosseguimento ao feito.

DESIGNO para o dia 21 de junho de 2018, às 16h15min, a audiência para o 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intimem-se o acusado, o Ministério Público e o causídico nomeado para 

que compareça ao ato designado.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50408 Nr: 1778-48.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Renato de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Designo o dia 19 de junho de 2018, às 16h45min, para a realização de 

audiência admonitória.

Intime-se o recuperando para que compareça ao ato acompanhado de 

advogado.

 Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do recuperando. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 1002-87.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Baseggio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Vendruscolo - 

OAB:41.416-SC, Nelci Uliana - OAB:6.389-SC, NILSON PAULO 

COLOMBO - OAB:28342, Sheila Passarin - OAB:38.913-SC

 Vistos.

Tendo em vista que Marciano Baseggio foi condenado a apenas 02 (dois) 

meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, bem 

como o ele está desde o recebimento da denúncia com sua habilitação 

suspensa, defiro o petitório de fl. 265.

Para tanto, OFICIE-SE o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, para que, adote as medidas administrativas necessárias 

para o término da suspensão do direito de dirigir do Sr. Marciano 

Baseggio.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37441 Nr: 386-44.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.
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Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses dos acusados. Consigno que 

os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, no prazo legal, apresente 

resposta à acusação.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37450 Nr: 392-51.2015.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CABRAL MARTINS, DIEGO CABRAL 

MARTINS, EGMAR DIVINO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO VIDEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37614 Nr: 471-30.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayko dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 “Vistos etc. Sai o recuperando devidamente intimado a cumprir as 

condições acima estabelecidas, sob pena de regressão do regime de 

cumprimento de pena. Expeça-se alvará de soltura para imediato e devido 

cumprimento, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se o Diretor 

da Cadeia Pública local, dando-lhe ciência desta decisão. Cumpra-se com 

eficiência o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42167 Nr: 13-76.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ibarra de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Citado, o acusado ofereceu resposta escrita, por intermédio da Defensoria 

Pública.

Não estando nenhum das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo 

Penal, dou prosseguimento ao feito.

DESIGNO para o dia 20 de junho de 2018, às 14h30min, a audiência para o 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intimem-se o acusado, o Ministério Público e o causídico nomeado para 

que compareça ao ato designado.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44463 Nr: 1076-39.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Souza Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio da Defensoria 

Pública.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 14h45min.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o réu, a advogada nomeada, o Ministério Público e as 

testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual 

expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46566 Nr: 2442-16.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Designo o dia 26 de junho de 2018, às 16h30min, para a realização de 

audiência admonitória.

Intime-se o recuperando para que compareça ao ato acompanhado de 

advogado.

 Tendo em vista que o recuperando estava sendo assistido pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48585 Nr: 894-19.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JOSÉ GIL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte requerida impugnou a avaliação do Oficial de 

Justiça alegando que foi realizada de forma equivocada e em 

desconformidade com a realidade da região, entendo que é necessária 

uma nova avaliação, conforme preconiza o artigo 873 do Código de 

Processo Civil.

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro 

na avaliação ou dolo do avaliador;”.

Sendo assim:

 I - Nomeio o IPC - Instituto de Perícias Científicas, localizado na Rua da 

Paz, n. 185, na cidade de Campo Grande/MS, CNPJ: 0920892/0001-49, 

CEP: 79002-190, por meio de seu representante, para prestar 

compromisso e apresentar sua proposta de honorários para os trabalhos 

necessários aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Juntada a proposta, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste sobre os honorários, devendo ela depositar de 

50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para o início dos 
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trabalhos, já que a parte autora concordou com a avaliação do Oficial de 

Justiça.

Intimem-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35254 Nr: 1615-73.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Guimarães Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para apresentar alegações finais no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 45561 Nr: 1772-75.2016.811.0027

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Tereza Aparecida Correa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington da Silva Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Compulsando os autos, verifico que o termo circunstanciado foi instaurado 

para apuração do crime de injúria, tipificado no artigo 140 do Código Penal 

o qual se procede somente mediante queixa.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a queixa-crime em face de 

Wellington da Silva Moraes.

Cite-se a parte requerida, para que, querendo, no prazo legal, ofereça 

resposta, com as advertências de praxe.

Designe a audiência preliminar de acordo com a pauta da conciliadora.

Defiro o processamento gratuito, nos termos da lei 1060/50.

Por fim, levando-se em consideração a ausência de Defensor Público 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46373 Nr: 2221-36.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDdS, Itamar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 2 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38891 Nr: 161-27.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA KELLY CAMPOS ALBUQUERQUE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 2 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33946 Nr: 115-98.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), através de emissão de guias 

no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do mandado de Busca e 

Apreensão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41473 Nr: 216-04.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AKTYPIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 
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DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, 

nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/05/2018, às 13h30min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora por meio de sua Advogada.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 01 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30934 Nr: 666-15.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENILIA PEDROSA DA CRUZ CURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ALVES MENDES, AMAILTA 

REZENDE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada pelo ESPÓLIO DE AMIM 

GERALDO DE ALMEIDA CURY MUSSI, em face de REINALDO ALVES 

MENDES, e sua esposa AMAILTA RESENDE SILVA, para: a) DETERMINAR 

que a parte Reclamada proceda ao pagamento da quantia de R$ 37.563,46 

(Trinta e sete mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e seis 

centavos), atualizados desde a data de 17/04/2013 e sobre o qual deve 

incidir atualização até a data do efetivo pagamento e posteriormente 

proceda a transferência da Escritura Definitiva da gleba de terras 

adquirida, sob pena de cominação de multa diária;b) CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.524,74 (Três mil 

quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) a título de 

indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo 

INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

desembolso dos valores.3.2. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20 % (vinte por cento) do valor 

da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.3. Após o 

trânsito em julgado, fica autorizado o desentranhamento de documentos, 

mediante cópias.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32055 Nr: 1202-26.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON TAVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por NELSON TAVEIRA FILHO 

em face do MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – MT, para CONDENAR a Requerida 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, 

no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo quarto do artigo 85, 

parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34157 Nr: 240-66.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIM & RUBIM LTDA/ME - (F.A MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO) -, LUCIMAR DE OLIVEIRA RUBIM, MARIA MARTINS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

2. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 01 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35644 Nr: 1019-21.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por IVANETE LOPES DA SILVA em face do 

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 
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citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24939 Nr: 855-61.2014.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUE GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELANIA CURY MUSSY BORGES, REINALDO 

CURY BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ARRUDA - 

OAB:13705/MT, VAGNER O. CARVALHO SOUZA - OAB:15435/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cautelar Inominada, com as partes já qualificadas nos 

autos.

2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, com 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36678 Nr: 1463-54.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CELESTINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por SEBASTIÃO CELESTINO DE LIMA em face do 

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36977 Nr: 1608-13.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

2. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 01 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37442 Nr: 1787-44.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL BARBOSA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ABIGAIL BARBOSA LEITE em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, para CONDENAR a Requerida ao pagamento 

das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, 

ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37494 Nr: 1805-65.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE ALMEIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito e, por consequência determino o cancelamento da distribuição.4. 

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas de praxe.5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37646 Nr: 1900-95.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SOUSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito e, por consequência determino o cancelamento da distribuição.4. 

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas de praxe.5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37647 Nr: 1901-80.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA SOUSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito e, por consequência determino o cancelamento da distribuição.4. 

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas de praxe.5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41407 Nr: 189-21.2018.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, 

nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 26/03/2018, às 13h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora pessoalmente 

a fim de comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) 

Advogados(as). Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 

15 (quinze) dias, contados a partir da data de audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como dê-se vistas à ilustre 

Defensora Pública com atribuição nesta Comarca para ciência.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 01 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41509 Nr: 230-85.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

11/04/2018, às 16h (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 01 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39856 Nr: 2870-95.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A-MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32754 Nr: 1532-23.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARCOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO WILLIAN DA SILVA, BANCO DO BRASIL 

S/A, BANCO DO BRASIL S.A., CAPU COM. DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CARLOS 

CAPOBIANCO, FlÁVIA RIOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2.532 - A, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208/A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação do primeiro Requerido "Banco do Brasil S/A" no 
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prazo legal. Bem como, manifestar o que intender de direito quanto as 

negativas das citações dos demais requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27033 Nr: 523-60.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SILVANO DOS SANTOS, MARIA ELISABETE DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICLA MAIKEISE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 70 e o trânsito em julgado (Ref: 58), 

arquive-se após as baixas e anotações de estilo.

2. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 02 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-55.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALMEIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por EUNICE 

ALMEIDA DOS ANJOS, qualificado nos autos, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, 

alegando que é usuário dos serviços de eletricidade da Unidade 

Consumidora nº 6/2088592-7, e que foi surpreendido com a fatura de 

consumo de energia com o valor de R$ 1.318,70 (um mil trezentos e 

dezoito reais e setenta centavos, valores muito superiores ao 

normalmente pagos, como não houve o pagamento integral do valor da 

fatura, há a ameaça da inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como há a ameaça da interrupção do 

fornecimento da energia elétrica ao consumidor. Assim, pede a liminar 

para determinar a abstenção da inclusão do seu nome no SPC/SERASA, 

bem com a garantia do fornecimento de energia elétrica, sob pena de 

cominação de multa diária. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no 

Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e 

suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes 

os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De 

efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se 

extrai dos documentos juntados. Outrossim, o fundado receio de dano de 

difícil reparação é evidente, pois o bloqueio dos telefones acarreta-lhe 

excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido 

como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, 

está demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de 

utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância 

para qualquer cidadão, por se tratar de utilidade básica. Em matéria de 

defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em 

conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento 

processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de 

dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe. 3. 

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela parte, para determinar que a parte requerida se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor Nº 6/2088592-7, pela cobrança discutida nesta ação, bem como, 

se abstenha de negativar o nome da parte autora no registro de bancos 

de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos discutidos neste 

processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia 

de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

designe-se sessão de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74671 Nr: 94-02.2018.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTD, AGCO DO BRASIL 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela cautelar c/c 

indenização por danos morais, promovida por ADILSON FRANCISCO 

FISTAROL em desfavor de DEFANT & DEFANT LTDA e outro, com pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado ao 

requerido que providencie a entrega de uma nova Colheitadeira, Modelo 

BC 8800 C, Cód. Finame nº 3371039, Sério 8800428129, Monobloco 

AAAC1010AGS000341, Ano-Modelo 2016-2016, fabricada pela segunda 

requerida, e o contrato até o julgamento do mérito.

Em suma, aduz que o maquinário agrícola objeto da lide deu defeito logo 

após a compra, não desempenhou as funções garantidas e divulgadas, 

causando uma perda considerável de grãos; alegou ainda, aumento das 

manutenções diárias no equipamento, indo em contra mão ao prometido, 

juntou aos autos a “Ata Notarial e Fotografias do Maquinário, atestando a 

existência de defeitos, bem como a Matrícula do bem oferecido em 

caução”.

Ademais, alega o requerente que contatou a empresa revendedora no dia 

20/05/2017, e propôs um acordo amigável pelo qual assumiu a empresa 

requerida dentre outras, a obrigações de reparar os itens danificados do 

bem, se comprometendo ainda, a substituir o maquinário caso não 

solucionadas as reclamações, conforme verifica-se à fl. 38.

Alega o requerente ainda, que mesmo após o contato e o acordo 

celebrado entre as partes, a empresa ré não cumpriu com combinado (fl. 

38), principalmente no tocante a assistência técnica e aos problemas 

apresentados pelo maquinário, ensejando assim, o envio de notificação 

extrajudicial às fls. 35/40, já que a colheita da safra de 2017/2018 inicia-se 

no mês de fevereiro/2018, sustentando ainda que não há maquina 

disponível para colher a produção de soja.

Diante disso, pugna pela concessão de liminar inaudita altera parts, bem 

como indenização por danos morais e que empresa forneça uma 

colheitadeira nova.

É o breve relatório.

 DECIDO.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil 

(Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”.

 Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter 

natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 
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sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência 

de natureza cautelar, verifico que estão demonstrados os pressupostos 

acima citados.

Nesse passo, vislumbro plausível a concessão de inversão do ônus da 

prova em favor do autor, consumidora, uma vez que a demanda tem no 

polo passivo uma grande empresa, a qual possui todos os meios de 

defesa plena a seu dispor. Aliado a este fundamento, tem-se que o 

fornecedor é quem possui os dados cadastrais, contratos e documentos 

relativos ao negócio jurídico que está sendo discutido neste processo; 

sendo dificultoso para o consumidor, mormente uma pessoa humilde e 

leiga no assunto.

Nesse sentido, os Tribunais já lograram entendimento sob tal benesse, por 

quanto, havendo plausibilidade nas alegações iniciais a medida é a 

concessão, vejamos:

TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 50645719220144047100 RS 

5064571-92.2014.404.7100 (TRF-4)

Data de publicação: 19/11/2015

Ementa: AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APLICABILIDADE 

DO CDC . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. É pacífico 

o entendimento de que se aplica o CDC às relações contratuais firmadas 

com as instituições financeiras, tendo em vista o disposto na Súmula 297 

do STJ. Todavia, a inversão do ônus da prova não é automática e 

subordina-se ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou 

quando o postulante for hipossuficiente (art. 6º , VIII do CDC ). 2. No caso, 

tendo a parte autora identificado os contratos que pretende revisar e 

juntado alguns documentos que comprovam a relação contratual firmada 

com a instituição financeira, deve ser deferido o pedido de inversão do 

ônus da prova para determinar que a CEF junte aos autos o contrato 

faltante, a fim de possibilitar a revisão postulada.

Assim, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, prescreve que são direitos básicos 

do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência”.

A par disso, não há dúvida de que presente também o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, porquanto é sabido que os efeitos 

desses atos sempre geram prejuízos aos consumidores, que acabam por 

ter praticamente toda a sua renda comprometida e que sofrem severas 

restrições de crédito, e grande perca de lucro, já que por este motivo não 

poderá colher todo produto plantado, produto este que demanda grande 

investimento por tarde do produtor/requerente.

Com efeito, prejuízo nenhum terá o demandado com a entrega de uma 

nova Colheitadeira, tendo em vista que após ser notificada 

extrajudicialmente às fls. 36/37, se comprometeu a substituir o maquinário 

caso necessário, conforme f. 38.

 Por todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar ao demandado:

A) A obrigação de substituir o maquinário objeto da contenda por outro 

novo com as mesmas especificações e em perfeitas condições de uso, no 

prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais)

Em tempo, face ao manifesto interesse da parte autora na realização da 

audiência de conciliação, (i) DETERMINO a secretária para agendar 

audiência de conciliação, agendando conforme a agenda da Juíza 

Conciliadora; (ii) INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento; (iii) CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, CPC).

 I. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer 

parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data 

da audiência (art. 335, I, CPC).

 II. Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do CPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

III. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes 

termos:

a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

c) Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

IV. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

V. Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

VI. Defiro o pedido de concessão de parcelamento das custas 

processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia-MT, 30 de janeiro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 2527-07.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI FLORIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos. (1)SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à Ref. 23. (2) Com aporte da missiva devidamente 

cumprida, e tendo em vista que não houve requerimentos referente à fase 

402 do CPP, ABRA-SE vista ao Ministério Público e, posteriormente, à 

Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco 

(05) dias cada. (3) Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60821 Nr: 493-93.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BREGANTIM BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 “Vistos. (1)Considerando que a vítima e as testemunhas de acusação não 

foram localizadas para intimação, REDESIGNO a presente solenidade para 

o dia 24 de abril de 2018, às 14h. (2) Sem prejuízo da determinação 

anterior, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação acerca 

da certidão de Ref. 34.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72499 Nr: 223-98.2018.811.0111

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FRANCISCA DA COSTA, MARIA DAS DORES NUNES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 223-98.2018.2018.811.0111 (Código 72499)

Classe – Assunto: Tutela e Curatela

Requerente: Ministério Público Estadual

Curatelada: Francisca da Costa

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial e defiro a gratuidade da justiça.

2 – Demonstradas as alegações contidas na inicial pelo laudo médico 

juntado na inicial e justificada a urgência, nos termos do parágrafo único 

do artigo 749 do CPC, NOMEIO a Sra. Maria das Dores Nunes da Costa 

curadora provisória da curatelada especificamente para representa-la 

perante o INSS e instituições financeiras.

3 – CITE-SE a curatelada para comparecer à sala de audiência deste Juízo 

a fim de ser entrevistada no dia 14 de março de 2018, às 17h30min.

Constatada alguma das hipóteses do “caput” do artigo 245 do CPC, deverá 

o Oficial de Justiça proceder conforme o §1º do mesmo dispositivo legal, 

deixando de citar o interditando e cientificando sua curadora provisória da 

data da entrevista, incumbindo a esta promover o deslocamento daquele 

até o foro desta Comarca.

4- Conforme artigo 752 do CPC, o requerido terá 15 (quinze) dias, 

contados da entrevista, para impugnar o pedido de sua curatela.

Decorrido “in albis” esse prazo, desde já nomeio a Dra. Lucíola Moreschi 

Passaneli, a fim de promover a defesa da curatelada.

Tomando em conta a natureza da causa, desde já FIXO os honorários da 

mencionada advogada em 03 URH, de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.

Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, à advogada 

nomeada para o múnus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignados os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição.

 § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”.

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente, na sentença do presente feito, será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a advogada mencionada.

5 – Determino que a equipe multidisciplinar do Juízo realize estudo social 

na residência da curatelada, com remessa de relatório circunstanciado, 

informando acerca das condições de habitabilidade das partes e dos 

cuidados necessários com a Sra. Francisca.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51454 Nr: 1636-06.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Augusto Nobre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Certifico que por determinação verbal, fica a audiência designada para o 

dia 06/03/2018, às 09h30min, no Edifício do Fórum de Nobres.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65009 Nr: 1852-93.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRF, GTdMPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 Certifico que por determinação verbal, fica a audiência designada para o 

dia 05/03/2018, às 10h30min, no Edifício do Fórum de Nobres.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65609 Nr: 2121-35.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândida Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural e pensão por morte rural.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 Tendo em vista as informações dos autos de hipossuficiência da parte 

requerente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos da lei 

1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se verificada a 

alteração da situação econômica da parte ou demonstrada a inveracidade 

da alegada situação de hipossuficiência.

 II – DA INICIAL

De acordo com o enunciado 149 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Neste mesmo sentido é necessária a demonstração de início de prova 

material contemporânea aos fatos, vejamos:

“O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador.” (AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton Carvalhido Rev. 

Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).

No caso dos autos, considerando que a parte autora preencheu o 

requisito etário em 22/02/1997, essa deverá trazer aos autos, como início 

de prova extemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a 

partir de 22/02/1997 (ano de implementação das condições 1997 – meses 

de contribuição exigidos 96).

 Conforme se verifica a parte autora trouxe apenas a certidão de inteiro 

teor de nascimento, expedida em 2017, indicando o de cujus João 

Procópio Peixoto como lavrador.

Tal documento não se caracteriza como início de prova extemporânea, 

conforme exposto.

 Neste sentido, intime-se a parte autora para que traga aos autos 

documentos que comprovem o início de prova extemporânea, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo com fundamento no 

art. 485, I, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 508-84.2011.811.0031

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panamericano Arrendamento Mercantil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia de Lourdes Oliveira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Cardoso Macarevich - 

OAB:30264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o patrono da parte requerente, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$. 

504,07(Quinhentos e Quatro Reais e sete centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30150 Nr: 63-32.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT., Juscileide Gomes da Cruz Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscileide Gomes da Cruz Vieira, Maria 

Aparecida de Oliveira, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisvaldo Pereira de 

Assunção - OAB:12.240, José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisvaldo Pereira de 

Assunção - OAB:12.240

 INTIMO o patrono da parte requerida para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$. 

504,07(Quinhentos e Quatro Reais e sete centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10314 Nr: 4-78.2011.811.0031

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraides Machado Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 INTIMO o patrono da parte autora, para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$. 504,07 

(Quinhentos e Quatro Reais e Sete Centavos)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10340 Nr: 30-76.2011.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraides Machado Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A

 INTIMO o patrono da parte autora, para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$. 973,70 

(Novecentos e setenta e três reais e setenta centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10518 Nr: 206-55.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inezita de Souza Ormond Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Souto Felisbino, Jonas Souto Felisbino, 

Geraldo Felisbino Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 INTIMO o patrono da parte requerida para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais às fls. 113.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30307 Nr: 220-05.2012.811.0031

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 INTIMO o patrono da parte requerida para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$. 

1.452,96 (Hum Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e 

Seis Centavos)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 368 Nr: 122-45.1997.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agmar Martins Faria, Amélio Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssem 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob. 

Gonçalves - OAB:5.362/MT, PERSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 INTIMO os patronos da parte exequente, DRs. JOSÉ ARNALDO 

JANSSEEN NOGUEIRA OAB/MT 19.081-A e DR. SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB/MT 14.258-A, para que se manifeste requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30041 Nr: 565-05.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agmar Martins Faria, Amélio Martins Faria, 

Agnaldo Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495 - A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842/A, 

Sandro Pissini Espínola - OAB:198.040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob. 

Gonçalves - OAB:5.362/MT

 INTIMO a parte autora, por meio de seu procurador, DR. ADRIANO 

ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB/MT 20.495-A, para que proceda 

com o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$. 

255,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais), para cumprimento do 

mandado de CITAÇÃO expedido, por meio da Central de Pagamento de 

Diligências (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42467 Nr: 50-23.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson da Silva Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvandro Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 636 de 716



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, Dra Eliane da Silva 

Campos Souza, OAB/MT 15.097/B para que proceda com recolhimento da 

diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta) 

reais, para cumprimento da carta precatória, referente à citação e 

intimação do requerido, por meio da Central de Pagamento de Diligência 

(CPD).

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33525 Nr: 478-08.2007.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARQUES DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Vistos.

Defiro o pleito do ente ministerial à fl. 158.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Colíder para oitiva da vítima, a 

qual poderá ser encontrada no endereço constante à fl. 153.

Intime-se a defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

quanto a certidão de fl. 142.

Tendo em vista não interessar mais à persecução o armamento e 

eventuais munições, proceda a zelosa Secretaria Judicial com as 

disposições constantes do art. 1.478 da CNGC e da Resolução nº 134/11 

do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso de proprietário de boa-fé, notifique-se-o para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição 

da(s) arma(s) de fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que 

cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na 

dicção do § 10, do art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Havendo manifestação, venham-me os autos conclusos para análise.

Entretanto, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e, em 

seguida, proceda-se ao encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército para destruição ou 

doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, art. 1º da Resolução nº 

134/11 do Conselho Nacional de Justiça, art. 65 do Decreto nº 5.123/04 e 

art. 1.479 da CNGC.

 Comunique-se o referido Comando para que estabeleça data determinada 

para retirada do armamento e das munições nesta Comarca.

Após a retirada do armamento, certifique-se.

Intime(m)-se.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31927 Nr: 485-68.2005.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON BOTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Vistos.DEFIRO o pleito ministerial à fl. 312.Comunique-se à 14ª Vara 

Criminal da Comarca Cuiabá a remessa equivocada da mídia digital do ato 

deprecado constante às fls. 310/311, solicitando-se o envio da mídia 

correspondente se ainda constar em arquivo ou, na ausência desta, as 

devidas providências para a oitiva da testemunha Antonio Carlos de 

Campos.Intime-se a defesa para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a respeito das testemunhas Marcelo Almeida de Oliveira, José Carlos 

Freitas Silva, Atílio de Souza e Carlos Alberto Santana, advertindo-a de 

que, caso insista na oitiva delas, deverá informar os respectivos 

endereços atualizados, sob pena de desistência tácita.Caso haja 

desistência da defesa na oitiva das testemunhas retro declinadas, 

encerrada a instrução probatória, dê-se vista dos autos às partes para 

alegações finais por memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público, nos termos do art. 403, § 3º, do 

CPP.Oficie-se à Delegacia de Polícia Judiciária Civil deste Município de 

Nova Canaã do Norte, a fim de que esclareça a divergência entre as 

munições apreendidas (fls. 100/101) e as depositadas em juízo (fls. 

106/108).Tendo em vista não interessar mais à persecução o armamento e 

eventuais munições, proceda a zelosa Secretaria Judicial com as 

disposições constantes do art. 1.478 da CNGC e da Resolução nº 134/11 

do Conselho Nacional de Justiça.Em caso de proprietário de boa-fé, 

notifique-se-o para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto 

à eventual interesse na restituição da(s) arma(s) de fogo e da(s) 

munição(ões) apreendida(s), (...).Havendo manifestação, venham-me os 

autos conclusos para análise.(...).Intime(m)-se.Cientifique-se o Ministério 

Público e a autoridade policial.Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se for necessário.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47008 Nr: 3224-19.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 15 DE MAIO DE 

2018, ÀS 14H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 1º de fevereiro de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47478 Nr: 597-22.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Tendo em vista a existência de laudo pericial da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) nestes autos, proceda a zelosa Secretaria 

Judicial com as disposições constantes do art. 1.478 da CNGC e da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso de proprietário de boa-fé, notifique-se-o para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição 

da(s) arma(s) de fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que 

cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na 
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dicção do § 10, do art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da 

Resolução nº 134/11 do Conselho Nacional de Justiça.

Havendo manifestação, venham-me os autos conclusos para análise.

Entretanto, decorrido o prazo sem manifestação, não interessando mais à 

persecução o armamento e eventuais munições, certifique-se, e, em 

seguida, proceda-se ao encaminhamento da(s) arma(s) de fogo e 

munição(ões) apreendida(s) ao Comando do Exército para destruição ou 

doação, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03, art. 1º da Resolução nº 

134/11 do Conselho Nacional de Justiça, art. 65 do Decreto nº 5.123/04 e 

art. 1.479 da CNGC.

 Comunique-se o referido Comando para que estabeleça data determinada 

para retirada do armamento e das munições nesta Comarca.

Após a retirada do armamento, certifique-se.

No mais, cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intime(m)-se.

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47644 Nr: 731-49.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIANO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.Verifica-se que o nobre causídico Dr. Éber José de Oliveira 

requereu a renúncia da nomeação como defensor dativo, pois que 

realizaria a defesa do acusado como advogado constituído (fl. 73). 

Entanto, até o presente momento, não apresentou procuração nos 

autos.Assim, intime-se-o para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize 

a representação processual.Decorrido o prazo, certifique-se.Desde já, 

caso não seja regularizada a representação processual, ante o informe de 

desativação da Defensoria Pública, veiculada pelo Ofício nº 

31/2017/DPE/MT, rejeito o pedido do douto Defensor Dativo, mantendo sua 

nomeação.Em ambos os casos, intime-se o(a) nobre causídico(a) para 

apresentar resposta à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à defesa do réu, 

ofertar documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 396-A do CPP, 

devendo a intimação ser pelo DJE caso atue como advogado constituído 

ou, pessoalmente, caso atue como advogado dativo.Tendo em vista a 

existência de laudo pericial da(s) arma(s) de fogo e munição(ões) 

apreendida(s) nestes autos, proceda a zelosa Secretaria Judicial com as 

disposições constantes do art. 1.478 da CNGC e da Resolução nº 134/11 

do Conselho Nacional de Justiça.Em caso de proprietário de boa-fé, 

notifique-se-o para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto 

à eventual interesse na restituição da(s) arma(s) de fogo e da(s) 

munição(ões) apreendida(s), desde que cumpridos os requisitos 

estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na dicção do § 10, do art. 65 do 

Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da Resolução nº 134/11 do Conselho 

Nacional de Justiça.(...). Comunique-se o referido Comando para que 

estabeleça data determinada para retirada do armamento e das munições 

nesta Comarca.Após a retirada do armamento, certifique-se.Intime(m)

-se.Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.Cumpra-se 

COM URGÊNCIA.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 75218 Nr: 1903-18.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61952 Nr: 109-98.2013.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos a conclusão tendo em vista que desde 

janeiro de 2014 o advogado do autor vem sendo intimado via DJE, para 

depósito da diligencia e o autor foi intimado via carta de intimação 

conforme comprovante de AR juntado as fls.49v e até a presente data não 

fizeram.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65394 Nr: 1265-87.2014.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Hilário Fermino, Celina Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Impulsiono os autos para intimação do advogado das partes Dirceu Hilário 

Fermino e Celina Batista de Jesus, para que apresente em Juízo, com a 

máxima brevidade possível, os dados pessoais, incluindo CPF e dados 

bancários completos, a fim de proceder a restituição do valor apreendido 

em Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 75490 Nr: 2-78.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erison Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 75490 – Autos n. 2-78.2018.811.0091

DECISÃO

Vistos, etc.

Recebo a defesa preliminar de folhas 73/84.

A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público, preenche os 

requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

O acusado está devidamente qualificado e, pelo que se depreende dos 

fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta descrita é adequada ao 

tipo penal consignado, além do que a denúncia está acompanhada de 

elementos indiciários que consubstanciam a justa causa suficiente para a 

ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de 

punibilidade.
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 Não verifico, prima facie, a contaminação por qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, ou ocorrência que 

pudessem ensejar rejeição.

Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da 

ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos legais.

 Designo o dia 09 de março de 2018, às 14h, para interrogatório, instrução 

e julgamento.

 Cite-se o acusado.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta para providenciar o 

recambiamento do réu.

Requisite-se, COM URGÊNCIA, o laudo toxicológico definitivo.

Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas, observando-se, quanto 

aos agentes públicos, o disposto no parágrafo 3º do artigo 221 do Código 

de Processo Penal.

Providencie a Secretaria os antecedentes criminais do acusado.

Comunique-se sobre o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e à delegacia de polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC), nos termos do artigo 1.373, inciso III, da 

CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Apiacás/MT para Nova Monte Verde/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66382 Nr: 51-27.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shinji Mizumura, Espólio de Isao Mizumura, Jorge 

Mizumura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Arantes, Jorge Kunz, Fazenda Tara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eustáquio Inácio de Noronha 

Neto - OAB:MT 12.548, Lucas Barella - OAB:19537, Mauricio Yano - 

OAB:SP 180.891, Yuko Kobayashi - OAB:SP 102.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Mendonça Da Silva - 

OAB:15834-MG, Luciano Silva Rufino - OAB:125.851 MG

 REITERO(fl. 63) a intimação do Requerente para que efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do despacho de fl.109 e 

citação do requerido Vanderlei Arantes, no prazo de 05 dias.

"Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 114,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 66140 Nr: 1852-12.2014.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shinji Mizumura, Espólio de Isao Mizumura, Jorge 

Mizumura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Arantes, A Identificar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eustáquio Inácio de Noronha 

Neto - OAB:MT 12.548, Lucas Barella - OAB:19537, Mauricio Yano - 

OAB:SP 180.891, Yuko Kobayashi - OAB:SP 102.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial contido na presente 

medida cautelar proposta por Shinji Mizumura e Espólio de Isao Mizumura, 

neste ato representado pelo inventariante Jorge Mizumura, em face de 

Vanderlei Arantes e demais invasores não identificados, para permitir a 

entrada no imóvel para realizar o georreferenciamento do sistema 

geodésico da área para cadastramento junto ao INCRA para proceder ao 

inventário, TORNANDO DEFINITIVA a liminar concedida às fls. 

40/43.CUSTAS já foram devidamente recolhidas.Fixo os honorários em 

20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos 

principais (Ação Reivindicatória nº 51-27.2015.811.0091 – Código Apolo 

66382).Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 19 de Outubro de 2016.JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVAJuiz Substituto.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1256-09.2016.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNJFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da Requerente para em 05 dias apresente as primeiras 

declarações, nos termos do despacho de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31151 Nr: 554-78.2007.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIBIO ALBERTO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDORSA 

FILHO - OAB:MAT.0858878

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32287 Nr: 283-98.2009.811.0107

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR JOSÉ BERNARDI, Claudiomiro Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindaura de Almeida Zulim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerente, através seu 

procurador, via Dje, para querendo, apresentar no prazo legal, as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32454 Nr: 450-18.2009.811.0107

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura de Almeida Zulim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR JOSÉ BERNARDI, Claudiomiro 

Bernardi
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, através seu 

procurador, via Dje, para querendo, apresentar no prazo legal, as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61839 Nr: 295-34.2017.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a inventariante para retirar o edital de citação de eventuais 

interessados não representados e eventuais herdeiros e interessados 

ausentes, para publicação de acordo com o NCPC, bem como PARA para 

efetuar o pagamento do preparo da Carta Precatória a ser expedida para 

Comarca de Cuiabá - MT, com finalidade de CITAÇÃO da Fazenda Publica 

do Estado de Mato Grosso. O pagamento deverá ser efetuado através de 

Guia de Pagamento a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de 

Guias Online", na opção "Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta 

Precatória"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65809 Nr: 2059-55.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique João Bruneta Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 646 Nr: 1-08.1998.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO XAVIER DA SILVA, INORI DA 

SILVA, EDUARDO AUGUSTO SOARES ADOR, ADMAR DA SILVA 

PORTUGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte Requerente, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo das Cartas 

Precatórias a serem expedidas para Comarca de CuiabáMT e Várzea 

Grande/MT, com a finalidade de realizar penhora e avaliação dos veiculos 

de propriedade dos executados, comprovando nos autos o seu devido 

pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62612 Nr: 701-55.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RICARDO MARCELINO DA SILVA, 

DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/O

 Vistos.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado 

pelo réu LUCAS RICARDO MARCELINO DA SILVA, por intermédio de 

advogado, aduzindo em síntese excesso de prazo.O Ministério Público 

manifestou-se contrariamente ao pleito.É o relato necessário. 

Decido.Depreende-se dos autos que o réu se encontra preso por suposta 

prática nas condutas descritas no art. 157, § 2°, incisos I (emprego de 

arma de fogo) e II (concurso de pessoas), do Código Penal. A medida 

requestada pelo nobre advogado, data vênia seus argumentos, não 

merece ser acolhida.Quanto ao alegado excesso de prazo, tenho que não 

ocorreu no presente feito, haja vista que este obedeceu ao trâmite legal 

em prazo razoável. Nessa senda, não há que se falar em excesso de 

prazo, pois o processo está tramitando na medida da razoabilidade. 

Ademais, o presente feito encontrava-se aguardando a devolução da 

missiva expedida à comarca de Sorriso/MT, com o fito de proceder à 

inquirição das testemunhas de acusação, a qual já retornou devidamente 

cumprida. Ressalto ainda que, restou declarado o encerramento da 

instrução processual com o retorno desta deprecata, consequentemente 

vista dos autos as partes para apresentação de memoriais por escritos. 

Sendo assim, não há em que se falar em excesso de prazo, uma vez que, 

in casu, já foi encerrada a instrução.Ademais, tenho que, no caso dos 

autos, também se revelam inadequadas e insuficientes as obrigações 

previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, além de estarem 

presentes as circunstâncias previstas no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do artigo 310 do 

mesmo codex.Diante desse panorama, INDEFIRO o requerimento da 

defesa e mantenho o decreto de prisão preventiva de LUCAS RICARDO 

MARCELINO DA SILVA.DÊ-SE vista dos autos as partes para 

apresentação de memoriais escritos, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, iniciando com a acusação e após a defesa, retornando os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos para prolação de sentença.Ciência ao 

representante do Ministério Público e a Defesa.CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62612 Nr: 701-55.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RICARDO MARCELINO DA SILVA, 

DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/O

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

APRESENTE OS SEUS MEMORIAIS FINAIS.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74560 Nr: 653-70.2015.811.0106

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. Barbosa & Cia Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valber Kenedy Barboza Sandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:15724 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos fundamentos expostos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termo do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo 

Civil.Custas pelo impetrante.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para que tome ciência desta sentença e, querendo, extraia cópias para 

apuração de eventual irregularidade na contratação da empresa 
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impetrante e execução das obras de reforma de pontes de madeira.Com o 

retorno dos autos, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos com baixas e anotações regulamentares.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73242 Nr: 72-55.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III. I. Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pensão por morte 

proposta por ILDA ANTONIA DA SILVA, com fulcro nos art. 39, I c.c 55 § 

3.º e art. 142, da Lei n. 8.213/91, e Súmula 149 do STJ e Súmula 27 do 

TRF1. Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito.III. II. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.III. III. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.III. IV. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68170 Nr: 166-13.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Degmar dos Santos Verteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerido concordou com os cálculos apresentados 

pela parte exequente, fls. 104-verso, HOMOLOGO por sentença os 

cálculos apresentados às fls.99/103, EXPEÇAM-SE o respectivo 

Precatório e RPV’s, nos termos do Art. 910, §1º, do Código de Processo 

Civil.

INTIME-SE a exequente para que informe conta bancária para pagamento.

 Em seguida, EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores.

Após, INTIME-SE o exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68200 Nr: 158-36.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerido concordou com os cálculos apresentados 

pela parte exequente, fls. 126-verso, HOMOLOGO por sentença os 

cálculos apresentados às fls.121/125, EXPEÇAM-SE os respectivos 

RPV’s, nos termos do Art. 910, §1º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a exequente para que informe conta bancária para pagamento.

 Em seguida, EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores.

Após, INTIME-SE o exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72673 Nr: 563-96.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III. I. Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pensão por morte 

proposta por MARIA CARDOSO DA SILVA, com fulcro nos art. 39, I c.c 55 

§ 3.º e art. 142, da Lei n. 8.213/91, e Súmula 149 do STJ e Súmula 27 do 

TRF1. Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito.III. II. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.III. IV. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.III. V. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73620 Nr: 248-34.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerido concordou com os cálculos apresentados 

pela parte exequente, fls. 65-verso, HOMOLOGO por sentença os 

cálculos apresentados às fls.59/62, EXPEÇAM-SE os respectivos RPV’s, 

nos termos do Art. 910, §1º, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a exequente para que informe conta bancária para pagamento.

 Em seguida, EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores.

Após, INTIME-SE o exequente, por qualquer meio de comunicação, quanto 

à liberação da importância em seu favor (artigo 450, § 3º, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71674 Nr: 1007-66.2013.811.0106

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzelina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Sander Pereira da Silva, Município de 

Novo São Joaquim-MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelos fundamentos expostos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, condenando os réus Município de Novo São 

Joaquim e Estado de Mato Grosso, solidariamente, a arcarem com todos 

os custos decorrentes de internação para tratamento de drogadição, em 

qualquer modalidade, de Gildo Sander Pereira da Silva, desde que a 

medida seja comprovadamente necessária e adequada, conforme laudo 

médico, extinguindo, assim, o feito, com resolução do mérito, nos termo do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

advocatícios por serem os entes requeridos isentos.Ciência ao Ministério 

Público.Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para que se submeta ao duplo grau de jurisdição.Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com baixas e anotações 
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regulamentares.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010596-38.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010596-38.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAINE FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. CERTIFIQUE, 

a Secretaria, se houve o integral cumprimento das determinações 

proferidas em sentença (Id. 8349993), promovendo as anotações 

eventualmente necessárias. Havendo qualquer requerimento pelas partes 

INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste e, e seguida, retornem 

os autos conclusos para deliberação, caso contrário, ARQUIVE-SE o feito 

com baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010596-38.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010596-38.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JAINE FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, Lei 9.099/99. As partes firmaram acordo 

extrajudicial, conforme termo de Audiência juntado no evento ID 7959912. 

Para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, mediante sentença, em conformidade com 

o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência a extinção 

do presente feito com fundamento no disposto no art. 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Deverá a parte requerida comprovar o 

pagamento do valor acordado até o prazo estipulado em acordo, sob pena 

de EXECUÇÃO FORÇADA na forma da lei. Transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE. Havendo comprovação do depósito em conta judicial, 

expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Novo São Joaquim/MT, 12 de Junho de 2017. Sérgio Tsutomu 

Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-44.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AXSELWEIDE GOMES DILLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/99. Em audiência de conciliação as partes celebraram acordo sobre 

a integralidade da demanda, conforme consta do id. 9155039. Sendo 

assim, com fulcro no artigo 487, III, alínea ”c”, do Código de Processo Civil, 

e art. 57 da Lei 9.099/95 HOMOLOGO os termos pactuados e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor do advogado do 

autor, referente aos valores já depositados nos autos. INTIME-SE a parte 

autora para que se manifeste quanto à integral satisfação da obrigação, 

ficando desde já advertida que a tentativa de inclusão de valores não 

devidos a partir de cálculos que tentam induzir o juízo a erro configura 

litigância de má-fé. Após, retornem os autos conclusos. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010018-75.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAM RODRIGO MARQUES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. CERTIFIQUE-SE a inércia do exequente em fornecer 

os dados solicitados no id. 7768941. Após, ARQUIVEM-SE os autos. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35422 Nr: 516-39.2006.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovena Weide Hubner, Elenir Hubner, Senir Hubner 

Patias, Leonir Hubner, Clair Hurner dos Santos, Espólio de Ademir Hubner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Valnir Telles De O. Junior - OAB:MT/12.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a habilitação nos autos dos filhos de Waldir Hubner, já que 

demonstrados o falecimento deste e a qualidade de herdeiros de Maciel 

Hubner e Claudia Hubner Westarb, fls. 185/190. Proceda-se a alteração na 

capa dos autos e no sistema Apolo.

Diante do exposto, DEFIRO a expedição do precatório em favor dos 

exequentes, com o valor total dessa execução devidamente atualizado até 

o dia do adimplemento, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto na Constituição Federal, art. 100.

Com a vinculação do valores aos autos, INTIME-SE o patrono dos 

exequentes para informar as contas bancárias para levantamento, 

devidamente atualizadas.

Intima-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63746 Nr: 677-68.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPB, MJAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJMPdC, AF, FLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Inoue Martins - 

OAB:MS0018435, JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - 

OAB:MT17.452-O, Lígia Inoue Martins - OAB:MS nº 14.384, Talita 

Inoue Martins - OAB:MS0016408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

de partilha de bens, para o fim de declarar a meação da autora em 50% do 

imóvel Lote LC-E-08, com área de 67.660m², situado no Setor das 

Chácaras, município de Paranaíta, sob matrícula nº 332, junto ao Cartório 

do RGI desta Comarca, bem como dos objetos que compõe o patrimônio da 

empresa “Dia de Sonhos”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40118 Nr: 830-43.2010.811.0095

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo José Mendes Pinto de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Inoue Martins - 

OAB:MS0018435, JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - 

OAB:MT17.452-O, Talita Inoue Martins - OAB:MS0016408

 Vistos.

Intime-se o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

Havendo apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões, Intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60831 Nr: 738-94.2012.811.0095

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Fernandes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:SP nº 107.414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fls.68, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60357 Nr: 277-25.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pleito de citação via edital da parte ré, tendo em vista que no 

caso em apreço restam ausentes as hipóteses previstas no art. 256 do 

Novo Código de Processo Civil, sobretudo porque não foram esgotados os 

meios disponíveis para localizar o domicílio da parte executada.

Neste sentido segue a recente jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL - 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO 

RÉU - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O não exaurimento 

de todas as diligências possíveis para a tentativa de localização do réu 

inviabiliza o deferimento da citação por edital.” (TJMT, AI, 115549/2013, 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Data do 

Julgamento 29/01/2014, Data da publicação no DJE 03/02/2014)

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar, em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38228 Nr: 178-60.2009.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ivone Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39952 Nr: 663-26.2010.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento - OAB:MT/14.851, Amaro Cesar Castilho - OAB:4384-B, 

Arthur Prudente C. Souza Veras - OAB:MT/16.335, Carla Francener 

Cargnelutti - OAB:MT/6.534, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - 

OAB:15999, Daniela Wingert Bogo - OAB:MT/15.736, Deyse de 

Morais Correa - OAB:MT/16.820, Diogenes Damiani Damian Guirado 

Prates - OAB:MT/12434, Douglas Luiz Alencar de Freitas - 

OAB:MT/14.245, Elaine Franco A. de Oliveira - OAB:MT/14.743, Érika 

Pinto de Arruda - OAB:MT/5.635, Evelyn Rubia Rosa da Silva - 

OAB:MT/15.459, Everton Andrey Lessa - OAB:MT/17.184, Fabricio 

Francisco Flotta - OAB:182419, Helizângela Pouso Gomes - 

OAB:MT/5.390, Hernandes Pereira Perez - OAB:MT/12.065, Holoisa 

Santos Lugato - OAB:MT/16.387, Jean Luís Teixeira - OAB:MT/4.737, 

João Bonfim Barroso - OAB:MT/12.874, José Luis Campos Debona 

- OAB:MT/16.902, Jucinei da Silva Nunes - OAB:MT/11.799, Karina 

Capellesso - OAB:MT/12.772, Leonardo Leiner Leal Rosa - 

OAB:MT/7.715, Luciana Castrequini Ternero - OAB:8379, Luiz 

Eduardo Lopes Junior - OAB:MT/13.879, Manuella Cardozo Torres 

- OAB:MT/15.974, Murilo Espíndola de Oliveira Lima - 

OAB:MT/3127-A, Nadia R. Fernandes - OAB:MT/4.038, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:4062, Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:MT/6.180, 

Targus Rigon Weska - OAB:MT/7.530, Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:MT/12.546, Volmir Carlos Debona Junior - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro em fl. 473, determino a remessa dos autos 

ao ARQUIVO, com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 643 de 716



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60084 Nr: 965-21.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIeCdML-, MAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

OAB:1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.110 e determino a consulta, via sistema INFOJUD, com 

o escopo de verificar a cerca da existência de bens e/ou valores em nome 

do executado.

Após a realização daquela diligência, vistas à parte exequente para 

manifestação, em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60428 Nr: 345-72.2012.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria da Guia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedente o pedido inicial, para 

condenar o réu a implementar em favor da autora o benefício da 

aposentadoria por invalidez, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 

13º [...]salário, a partir da data do ajuizamento da ação (04.07.2012 – fl. 

07), observada a prescrição quinquenal, cujos valores devem ser 

corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada parcela. Os 

juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, são devidos a 

partir da citação. Assim, sobre as prestações em atraso incidirão juros de 

mora e correção monetária, sendo o primeiro, aplicados 6% ao ano até 

01/2003. Após essa data, são de 12% ao ano até 29/06/2009. E, após, 

devem ser observados os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, o segundo, será aplicado conforme 

os índices do manual de cálculos da Justiça Federal, até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.[..], 

DETERMINO que o requerido INSS proceda à imediata implantação do 

benefício previdenciário escopo desta sentença, fixando prazo de 30 

(trinta) dias após sua comunicação por ofício (CNGC), pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revertida em favor da parte 

autora.[...]CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das 

prestações vencidas, como tal entendidas todas as parcelas que 

integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 535 do NCPC, 

conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 do e. Superior Tribunal de 

Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão 

pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema 

geral de previdência social em cumprimento desta decisum.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora 

[...]Transitada em julgado, manifeste-se a autora em prosseguimento, em 

10 dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60594 Nr: 509-37.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:MT 4342-B

 Vistos.

Defiro o pedido de pesquisa junto ao Sistema RENAJUD de fl. 89 verso 

para constrição de veículos existentes em nome do executado, cujo 

protocolamento segue anexo.

Efetivada a constrição, retornem os autos à secretaria, que deverá 

proceder à intimação da parte executada para, querendo, apresentar 

embargos no prazo legal, devendo permanecer em sigilo.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61463 Nr: 596-56.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, Jaime Eburneo Queiroz - OAB:MT nº 16.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre o executado.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada PAULO TARGANSKI CPF nº 298.990.791-20, até o limite 

do crédito exequendo (R$ 350.283,24), o que faço com fulcro no artigo 

854 do CPC.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal , 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34122 Nr: 142-57.2005.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Geralda Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:OAB/MT 5416-PF.

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 303 e o pagamento do débito conforme fls. 

304/307, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38188 Nr: 145-70.2009.811.0095
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIeCdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:MT 4342-B

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39766 Nr: 477-03.2010.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. de Almeida Moratelli, Josane Shisler de 

Almeida Moratelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Defiro a cota retro do Ministério Público em fl.189. Expeça-se mandado de 

intimação no endereço fornecido pelo ógão ministerial conforme se requer.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60294 Nr: 210-60.2012.811.0095

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARA, EAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista os documentos juntados pelo requerente para comprovar 

o tratamento médico em fls. 74/88, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após conclusos.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60440 Nr: 357-86.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAD Indústria e Comércio de Madeiras 

LTDA, Amauri Ferreira Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagos Correa da Silva - 

OAB:MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:MT 4342-B

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente, e realizo buscas junto ao 

sistema INFOJUD para constrição de bens patrimoniais existentes em 

nome do devedor, cujo protocolamento segue anexo.

Com a juntada das informações, caso sejam positivas, insira-se a 

respectiva tarja de identificação no dorso dos autos, eis que o feito 

tramitará em sigilo. Neste caso, intime-se a exequente para manifestação, 

para dar andamento no feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61856 Nr: 879-79.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Felipe da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR HUYNTER CARINHENA, WAGNER 

ROBERTO MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:MT nº8054

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62279 Nr: 1020-98.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOCUMENTO - ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA 

LTDA - EPP, ERIKA MARION ROBRAHN GONZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ARSEGO ROESLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62987 Nr: 111-22.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURT VITUS GRANDER - COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte executada foi citada conforme fl. 34, dê-se 

vista a exequente para manifestar-se sobre o requerimento do executado 

em fl. 35, pugnando o que entender por direito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35456 Nr: 552-81.2006.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Guedes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT nº 6.279-A, Lucilei Volpe - 

OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36145 Nr: 437-26.2007.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Cecilia Fernandes do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37974 Nr: 28-79.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Rodrigo Faria Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 [...] POSTERGO a apreciação da indisponibilidade de bens para após o 

esgotamento das buscas pelo patrimônio penhorável do 

executado.INDEFIRO o pedido de buscas por bens imóveis do executado 

junto ao cartório de registro de imóveis de Sinop/MT e Nova Friburgo/RJ, 

tendo em vista que tal providência não é ato privativo do juíz.Por fim, 

INDEFIRO a expedição de ofício para a Corregedoria do TJMT para 

verificar a existência de bens em nome do executado, por ausência de 

previsão legal.DEFIRO a penhora online nas contas do executado.Sem dar 

ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente (R$ 2.347.130,29 - dois 

milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e trinta reais e vinte e nove 

centavos). CPF do executado: 811164461-20.Frutífera ou parcialmente 

frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva, 

visando evitar prejuízos para ambas as partes.Em seguida, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da 

penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 (trinta) dias para a 

oposição dos embargos à execução fiscal, certifique-se e voltem-me 

conclusos.[...] .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39425 Nr: 136-74.2010.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 65 que informa a quitação do débito da 

pensão alimentícia, objeto desta execução, DEFIRO o pleito ministerial de fl. 

69, em consequência, julgo extinto o presente feito e DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO dos autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40163 Nr: 18-64.2011.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Kestring Soares, Jean Carlos Soares, João da 

Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A, Itaú XL Seguros Corporativos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT nº 6.279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT/15.013, Murilo Espíndola de Oliveira Lima - OAB:MT/3127-A

 Vistos etc.

Ante a certidão retro em fl. 1009, determino a remessa dos autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60007 Nr: 888-12.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Mattey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Henrique Bezera Fonceca 

- OAB:1873352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente (fl. 77). Isto 

porque não encontram-se vinculados aos autos quaisquer documentos 

referentes a Declaração de Bens e Receitas do executado.

Manifeste-se a Fazenda Pública sobre a penhora parcialmente frutífera de 

fl. 70.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60486 Nr: 403-75.2012.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S-CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de pesquisa junto ao Sistema RENAJUD de fl. 127 para 

constrição de veículos existentes em nome do executado, cujo 

protocolamento segue anexo.

Efetivada a constrição, retornem os autos à secretaria, que deverá 

proceder à intimação da parte executada para, querendo, apresentar 

embargos no prazo legal, devendo permanecer em sigilo.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61371 Nr: 515-10.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHL, AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Kellyan de Souza Maria - 

OAB:MT0022421O, MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - OAB:12692, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MS-051/96

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito no prazo de 30 

(trinta) dias, requerendo o que entender por direito, sob pena de Extinção.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61501 Nr: 636-38.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Magna Wenceslau dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial conforme se requer em fls. 101/102.

Intime-se o patrono da parte autora para que informe nos autos o 

endereço atual da parte.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61585 Nr: 675-35.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIDTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IeCdMSeML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:MT6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o pedido de fl. 59, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o valor atualizado do débito, 

para fins de eventual penhora.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 792-26.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA PATAT, PATRICIA PATAT, 

ALBERTO CARLOS PATAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 141, dos presentes autos.

A parte executada apresentou impugnação à execução, alegando 

excesso de execução, oportunidade em que juntou novo cálculo 

(fls.161-v). Afirma a autarquia que o valor efetivamente devido é de R$ 

36.763,75.

A parte exequente, por sua vez, peticionou (fls. 173-v) concordando com 

o cálculo apresentado.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 169 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 36.763,75 (trinta e seis mil 

setecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para 

as contas da autora e de seu causídico (honorários contratuais e 

sucumbenciais).

Ademais, APRESENTE o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, 

agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais, os 

dados bancários da parte autora para depósito de seu benefício, bem 

como apresente o contrato de honorários advocatícios.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61732 Nr: 802-70.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Flores da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do novo CPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

INTIME-SE a parte executada, por intermédio do advogado constituído nos 

autos, para, nos termos do art. 523 do CPC/2015 no prazo de quinze (15) 

dias, efetuar o pagamento dos honorários advocatícios apresentados em 

fl. 140-v, sob pena de incidência de multa de 10% prevista no §1º do 

mesmo dispositivo legal.

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para apresentar novo 

cálculo atualizado dos honorários advocatícios incluindo o valor da multa.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63068 Nr: 156-26.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucir Jose Mineiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Lucir Jose Mineiro em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS [...].Vieram os autos 

conclusos para apreciação.Relatados. Fundamento. Decido.Quanto a 

preliminar trazida pela Autarquia, esta não merece prosperar, pois o 

requerimento na via administrativa se deu em 05.12.2013, fl. 21, e a ação 

foi ajuizada em 19.02.2014, portanto, longe de operar a prescrição 

quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.Superada a preliminar 

suscitada e não havendo outras preliminares a serem analisadas, não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (NCPC, art. 355), declaro o processo 

saneado. Fixo o ponto controvertido em prova do efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela 

legislação previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991).DESIGNO audiência de instrução para o dia 16 de maio 

de 2018, às 13h00min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37981 Nr: 1235-50.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão de fl. 82, pelo prazo de 01 (um) ano.

REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico forense mensal, sem baixa na distribuição.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção.

 Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53090 Nr: 141-14.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc. Diante das declarações da vítima, em que afirmou não há 

qualquer temor com relação ao denunciado, REVOGO as medidas 

protetivas de urgência ora concedidas, oficiando as polícias civil e militar 

desta decisão. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas das 

partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes 

para apresentação de alegações finais escritos, no prazo da lei. Em 

seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17887 Nr: 853-14.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Eliciana Alves Braga, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Alice Gil Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOARES 

BONIFACIO - OAB:16001/B

 Vistos etc. Defiro o pedido do Ministério Público, concedendo prazo de 10 

(dez) dias para manifestação. Defiro o pedido da juntada do 

substabelecimento, bem como da expedição da carta precatória para a 

oitiva da ré, no domicílio de fls. 316. Quanto ao pedido de perícia feita pela 

defesa, será analisado após a manifestação do Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17660 Nr: 625-39.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Moreira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Castilho Soares - 

OAB:OAB/MT 11.464

 Vistos etc.

Defiro em parte o pleito de fls. 185/186, indeferindo o envio da certidão 

para fins de protesto via malote digital ao Cartório de Protesto, eis que tal 

diligência, de acordo com o disposto no §1º do artigo 517 do CPC, incumbe 

a parte exequente.

Expeça-se a certidão para fins de protesto, conforme preceituado no §2º 

do artigo 517 do CPC.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14160 Nr: 2231-26.2006.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerti Donato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal mat. 1553487 - OAB:

 Intimar para no prazo legal manifestar nos autos, conforme retorno dos 

autos à Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144528 Nr: 5991-94.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvelina Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144498 Nr: 5984-05.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caetano José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144582 Nr: 6007-48.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145313 Nr: 6430-08.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Xavier de Arruda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146740 Nr: 7415-74.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna da Silva, Maria Vali Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:9143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.35

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 4287 Nr: 48-24.2002.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho, Ussiel Tavares da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias de Amorim Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - 

OAB:3584-A/MT, Roberto Antunes Barros - OAB:3.825-MT, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Atualizado o débito, intime-se a parte devedora para o recolhimento das 

custas no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de inscrição da dívida ativa, 

consoante disposto no artigo 351, §1º da CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Sendo o valor devido superior a R$1.000,00 ou se houver outros valores 

que, somados ultrapassem a referia quantia, expeça-se Certidão da Dívida 

Ativa remetendo-a a Procuradoria-Geral do Estado nos termos do §2º do 

artigo 352 da CNGC.

Em caso de débito inferior a R$1.000,00, arquive-se na forma do artigo 

352, caput e §1º da CNGC, anotando-se a pendência à margem da 

distribuição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 54449 Nr: 336-88.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Costa Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Pamella Amaral 

Marquetti Souza - OAB:16473-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para indicar nos autos, os dados bancários da 

parte autora e do patrono, tais como, agência bancária, Banco, número de 

conta corrente ou poupança, CPF do titular, para procedermos a liberação 

de valores dos depósitos judiciais, pertinentes aos precatórios federais, 

vinculados na Conta Única do TJ/MT, que agora será somente por meio de 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 87715 Nr: 1267-86.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio João de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César A. dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, o que faço para condenar o réu ANTONIO JOÃO DE ARRUDA a 

pagar o valor de R$29.967,68 relativo ao fornecimento de energia elétrica 

dos meses de 05/2005 a 03/2006, para a Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A – CEMAT, tudo corrigido monetariamente e com juros 

de mora de 1%, ambos a partir do ajuizamento da ação.Condeno ainda o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em dez por cento do valor dado à causa.P. 

I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132324 Nr: 832-73.2017.811.0028

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milena Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

PROCEDENTE a pretensão posta na inicial com fundamento no art. 269, I 

do Código de Processo Civil e, por conseguinte, DETERMINO a retificação 

do registro de documentos Da requerente, observando o sexo correto é 

FEMININO e o nome Do seu genitor NISBERTO MALAÇI DA SILVA 

conforme requerido e de acordo com a documentação apresentada nos 

autos.Expeça-se e encaminhe-se o mandado de averbação para o 

respectivo cartório.Após as formalidades legais, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se.Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133807 Nr: 1483-08.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARQUES DA SILVA, GERMANO BISPO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Lourenço de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, com fundamento no art.487, I do CPC/2015, 
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JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o que faço para 

declarar e reconhecer a existência de União Estável entre de MARIA 

MARQUES DA SILVA e BENEDITO LOURENÇO DE SOUZA pelo período 

compreendido entre 1978 até o seu falecimento em 23.10.2014, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas e honorários 

advocatícios.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140600 Nr: 4383-61.2017.811.0028

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdJ, Marcia Cristina Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código : 140600

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Retificação de Registro Civil, proposto por CAMILA REGINA DE 

JESUS, menor neste ato representada pela sua mãe MARCIA CRISTINA 

MARÇAL.

 Aduz a requerente em síntese, que na oportunidade da lavratura do seu 

assento de nascimento, houve erro de forma equivocada ao seu nome, 

uma que não foi incluso o sobrenome da sua genitora, tendo incluso 

somente o sobrenome do seu genitor pelo oficial do cartório de registro 

civil, que em vez de constar CAMILA REGINA MARÇAL DE JESUS, consta 

como CAMILA REGINA DE JESUS.

 Com a inicial vieram documentos.

À ref. 09 o Ministério Público Estadual se manifestou favoravelmente ao 

pedido e a documentação trazida nos autos demonstrando a legitimidade 

do interesse requerido.

É o relatório necessário.

Analisando com acuidade às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que assiste razão a requerente.

Isso porque, dispõe o art. 109, da Lei 6015/73 (Lei de Registro Público) 

sobre a possibilidade da lavratura, restauração ou retificação de 

assentamento no registro civil, onde, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, e não havendo mais provas, o juiz decidirá sobre o 

pedido.

 Logo, conclui-se que é patente o direito da requerente, já que é direito da 

requerente ter o sobrenome da genitora.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

PROCEDENTE a pretensão posta na inicial com fundamento no art. 487, I 

do Código de Processo Civil e, por conseguinte, DETERMINO a retificação 

do registro de documentos da requerente, observando o correto o nome, 

qual seja CAMILA MARÇAL DE JESUS, conforme requerido e de acordo 

com a documentação apresentada nos autos.

Expeça-se e encaminhe-se o mandado de averbação para o respectivo 

cartório.

Após as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intime-se. Intime-se o IRMP.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146194 Nr: 7058-94.2017.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o autor acerca da decisão de ref. 04, bem como da audiência de 

conciliação designada para o dia 21/03/2018, às 16:10 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147527 Nr: 7755-18.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorgina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113385 Nr: 2511-79.2015.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anildo Gonçalo Coelho - 

OAB:15682

 SENTENÇA

 VISTOS,

 Os requerentes acordaram perante esta Defensoria Pública acerca do 

divórcio, consoante termo de acordo acostado na ref. 23.

O casal durante a sua vida matrimonial, tiveram 2 (dois) filhos, já maiores 

de idade e eram casados sob o regime universal de bens.

O MP entende ser prescindível a intervenção do mesmo, pois os filhos já 

são maiores. (ref.35).

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil, que o 

juiz velará pela duração razoável do processo, buscando atingir a 

conciliação das partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será 

decidido com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será 

homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo 

validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

De outro norte, as regras que inspiram o legislador sobre a matéria que 

envolve as crianças e adolescentes ensejam sempre, e primordialmente, o 

interesse dos menores.

Dessa forma, ao tomar qualquer decisão dentro desse tema, cumpre ao 

juiz ser extremamente cauteloso, pois qualquer alteração no regime 

vigente pode trazer funestas repercussões na sensibilidade infantil. 

Assim, não deve o magistrado ser severo demais ao analisar o 

comportamento alheio, nem excessivamente tolerante, por mera 

negligência.

In casu, constato que o acordo celebrado preserva os interesses das 

partes e não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em 

juízo.

Ademais, a separação de fato restou satisfatoriamente comprovada nos 

autos, estando patente a inviabilidade e impossibilidade de reconciliação.

 Não há mais que se exigir lapso temporal para o divórcio, já que o § 6º do 

artigo 226 da CF, com a alteração promovida pela EC 66/2010, dispõe 

simplesmente que “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 650 de 716



 Assim, a dissolução da sociedade conjugal é medida que se impõe.

 Além do mais o parecer ministerial adere a homologação do acordo.

Desta forma, estando satisfatoriamente resguardados os interesses dos 

envolvidos, julgo procedente o pedido contido na inicial, para o fim de, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015 c/c art. 226, § 6º da 

Constituição Federal, c/c 1.571, IV do Código Civil, art.24, §único da Lei do 

Divórcio, decretar o divórcio de ADILENE MARCELINA MARQUES DA 

SILVA e AFONSO MARQUES DA SILVA, e ao mesmo tempo HOMOLOGAR 

o acordo pactuado no que tange às condições que o regerão.

Expeça-se termo de guarda definitiva conforme acordado, bem com, o 

competente mandado de averbação ao Cartório de Registro Cível desta 

Comarca.

Nos termos do art. 17, § 1º, da Lei n. 6.515/77, concedo ao cônjuge virago 

o direito de voltar a usar o nome de solteiro, qual seja ADILENE 

MARCELINA DA SILVA.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1572 Nr: 145-97.1997.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R. de Almeida e CIA Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A.R. DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ: 

32942708000158. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o representante da empresa executada, uma vez que 

restaram infrutíferas as tentativas de localização de endereços fornecidos 

nos autos e constantes do sistema CNPJ/CPF/MF, de que foi recebido por 

este Juízo o recurso de apelação do requerente, nos efeitos legais ( art. 

520, caput, do CPC), intimando a parte contrária para, querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal ( Art. 518, CPC).

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO, Intime-se o requerente, para 

querendo, apresente as contrarrazões no prazo legal, em seguida, 

Encaminhem-se os autos a instância superior, com as homenagens de 

estilo, anotações e baixas necessárias.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 01 de fevereiro de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81710 Nr: 1842-31.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmina Afonsa Figueiredo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Luis Antônio Siqueira Campos - 

OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO INSS - 

OAB:

 CÓDIGO: 81710

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se a parte autora pessoalmente, para que proceda a juntada do 

requerimento administrativo indeferido no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 485, II, CPC.

Decorrido o prazo certifique-se, após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97158 Nr: 872-60.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Santa da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para indicar nos autos, os dados bancários da 

parte autora e do patrono, tais como, agência bancária, Banco, número de 

conta corrente ou poupança, CPF do titular, para procedermos a liberação 

de valores dos depósitos judiciais, pertinentes aos precatórios federais, 

vinculados na Conta Única do TJ/MT, que agora será somente por meio de 

alvará eletrônico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145981 Nr: 6885-70.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Mendes de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106404 Nr: 594-25.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucida Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.57

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121610 Nr: 1426-24.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Marcos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a Guia de Execução Penal Definitiva extraída 

destes autos foi distribuída com o código nº 150418.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128041 Nr: 3391-37.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderval Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555

 Certifico e dou fé que, A GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA extraída 

destes autos foi distribuída com o código nº 150419.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145356 Nr: 6456-06.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Clara da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de salário maternidade.A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 2018, às 

13h30min.Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência.Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias.Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011825-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DAS DORES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014692-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALUZINEI DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014691-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE PETRONILHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014696-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES BATISTA COLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013478-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NILZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0020883A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0013478-52.2016.811.0028 Polo Ativo: ANA NILZA DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A 

parte requerente protocolou pedido de desistência da presente ação (mov 

14). ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTENCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014697-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014701-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO TRINDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014699-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELIA LUIZA DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014703-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE JESUS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014702-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013621-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BRASILINO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0013621-41.2016.811.0028 Polo Ativo: ALESSANDRO BRASILINO 

GONÇALVES DA SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que 

a parte reclamada não foi formalmente citada dos termos da inicial. Diante 

disso, com o seu comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente 

nesta oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do(a) 

procurador(a) da parte reclamante Dr. Giuliano Arakem Silva, CPF n. 

569.468.641-15, conta poupança n. 22653-X, agencia n. 0854-0, variação 

051, junto ao Banco do Brasil S/A, desde que tenha procuração com 

poderes de transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar 

comprovante de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra 

qualquer pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). d) fica desde já designado para continuidade do 

mutirão os dias 25/07/2013 e 22/08/2016. DELIBERAÇÕES Assim, opino 

pela homologação da convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, 

?b?, do NCPC. AS PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO 

RECURSAL. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. 

Kátia Rodrigues Oliveira para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. A seguir a MMª. Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: 

HOMOLOGO por sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo 

em vista que ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes 

intimados desta decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o 

presente termo que lido e achado vai devidamente assinado pelos 

presentes.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 8013615-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA GONCALVES LIMA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO TEODORO DE CAMPOS (DEPRECADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Vistos, Cumpra-se. Após devolva-se ao juízo 

deprecante com nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014708-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015680-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO GOMES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais proposta 

por AMERICO GOMES DE OLIVEIRA ? ME em face de SICALL CARGAS E 

ENCOMENDAS LTDA. A parte requerente, devidamente intimada através 

de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

por consequência REVOGO pedido liminar deferida. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015692-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMAR ROSALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0015692-16.2016.811.0028 Polo 

Ativo: OLIMAR ROSALVO RODRIGUES Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO VISTOS, Verifico 

que o acordo juntado aos autos não se encontra devidamente assinado. 

Intime-se a requerida para sanar a irregularidade apontada no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014709-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016945-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DOS SANTOS DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por JEAN DOS SANTOS DAMACENO em face de ENERGISA S/A. 

A parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 19). Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, 

nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais 

e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014714-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015694-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANEE CRISTINA COSTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015694-83.2016.811.0028 Polo Ativo: ADRIANE CRISTINA COSTA 

CORREA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais. As partes 

compuseram acordo na extrajudicial em 21.12.2016 (mov. 09). A parte 

reclamada comprovou quitação do acordo no mov. 11. ANTE O EXPOSTO 

HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, EXTINGO os autos com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas 

nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014721-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERO VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

WALQUIRIA ROQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017653-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON VAN DER SAND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

VISTOS Homologo nos termos da minuta. P.R.I. Expeça-se o necessário. 

Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014723-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS TOMAZIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010371-92.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DEONISIO NUNES SILVA (REQUERIDO)

DUCARMA GONCALVES NETO SILVA (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Considerando que não houve acordo, intimem-se a 

parte reclamada para apresentar contestação no prazo legal, e 

sucessivamente o reclamante para impugnar, caso queira, a peça de 

defesa apresentada. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017120-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA LUDWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016933-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 11. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014729-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JULIANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015728-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015728-58.2016.811.0028 Polo Ativo: ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA 

Polo Passivo: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais. As partes compuseram acordo extrajudicial em 23.12.2016 (mov. 

08). ANTE O EXPOSTO HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, 

EXTINGO os autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, 

do CPC. Sem custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. 

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013486-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acoste aos autos procuração por instrumento público, tendo em vista 

ser analfabeto. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015757-69.2016.8.11.0028

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 655 de 716



Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CONSTANTINO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS EM CORREIÇÃO, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9099/95. Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, 

conforme instrumento acostado aos autos, HOMOLOGO por sentença, a 

fim de que seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, ?b? do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013597-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DA ROCHA FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Após, Arquive-se com as baixas e anotaçõe de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013597-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DA ROCHA FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0013597-13.2016.811.0028 Polo Ativo: FERNANDO APARECIDO DA 

ROCHA FELÍCIO Polo Passivo: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FERNANDO 

APARECIDO DA ROCHA FELICIO em face de ENERGIA S/A. A parte 

requerente, representada por seu advogado requer a extinção do feito, 

devido a UC já ter sido indenizada em outro processo, (mov. 13). Nos 

termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência 

da ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PROJUDI. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-08.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015778-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO MESAVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015778-84.2016.811.0028 Polo Ativo: IVO ANTONIO MESAVILA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em correição, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista o acordo extrajudicial entabulado entre as 

partes, conforme instrumento acostado aos autos. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, 

por consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, ?b? do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao M.M. Juíz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013699-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de março de 2018 as 16:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013583-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMO VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT0017827A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0013583-29.2016.811.0028 Polo 

Ativo: FATIMO VICENTE DOS SANTOS Polo Passivo: LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. VISTOS, Relatório dispensado na forma 

do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. (mov. 18). Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 656 de 716



Processo Número: 8014742-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015781-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO MESAVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015781-39.2016.811.0028 Polo Ativo: IVO ANTONIO MESAVILA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em correição, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista o acordo extrajudicial entabulado entre as 

partes, conforme instrumento acostado aos autos. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, 

por consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, ?b? do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao M.M. Juíz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014745-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014764-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAICE OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014770-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LEONES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de março de 2018 as 15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019407-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONCALO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019407-27.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NELSON GONCALO MACIEL 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por NELSON GONCALO 

MACIEL DOS SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte requerente. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte requerente afirma que foi surpreendida, ao tentar efetuar uma 

compra no crediário no comercio local, e teve seu crédito negado em 

razão da restrição apontada em seu nome. Afirma que não foi previamente 

notificada por escrito do referido débito inserido indevidamente pelo 

requerido em 16/03/2016. No entanto, a parte requerida, em contestação 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte requerente que 

foram devidamente demonstrados nos autos. Nota-se que no instrumento 
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o requerente esta qualificado como avalista da operação financeira – FCO, 

Nota de Crédito Comercial n. 40/02779-1, contratada por LUZINETE 

RONDON PEREIRA LEITE - ME. Logo, tendo em vista que a parte requerida 

apresentou nos autos o CONTRATO, devidamente assinado pela parte 

requerente, não há que se falar em inexistência de débitos ou negativação 

indevida, uma vez que a requerente não impugnou a assinatura existente 

no mesmo. Apenas reforça que foi negativado sem comunicação prévia. 

Sendo assim não houve ato ilícito por parte da requerida, sua negativação 

foi devida em razão da inadimplência da operação financeira, e a 

requerente não conseguiu provar o pagamento. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. E ainda, analisando os autos e provas, nota-se que no extrato 

anexo na inicial, consta restrição anterior a que esta sendo debatida na 

presente demanda, inserida em 17/08/2015. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, por consequencia 

extingue-se os autos, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do 

CPC. REVOGO a liminar deferida no Id 8608019. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011039-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO D RENEGOCIACAO DE DEBITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de março de 2018 as 15:15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015831-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015831-65.2016.811.0028 Polo Ativo: CATIA APARECIDA DE ALMEIDA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. As partes 

compuseram acordo na extrajudicial em 11.11.2016 (mov. 09). A parte 

reclamada comprovou quitação do acordo conforme mov. 11. ANTE O 

EXPOSTO HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, EXTINGO os 

autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem 

custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015833-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015833-35.2016.811.0028 Polo Ativo: EXPEDITA JOSÉ DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais. As partes 

compuseram acordo extrajudicial realizada em 11.11.2016 (mov. 09). A 

parte reclamada comprovou quitação do acordo conforme mov. 11. ANTE 

O EXPOSTO HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, EXTINGO os 

autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem 

custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES 

OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-88.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIZE SEBASTIANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS 

NPL IPANEMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo. Inicialmente cumpre registrar que a 

conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 139, incisos II e 

V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução 

do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e, não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Cumpre salientar 

que a parte reclamada acostou aos autos comprovante de pagamento, 

atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais razões, 

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, ?b?, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Após, arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e 

baixas necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de março de 2018 as 15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de março de 2018 as 15:45h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 008/2018-DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria 682/2016/DGTJ, DE 02.12.2016, 

que dispõe sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

 RESOLVE:

 LOTAR a Sra. EVANEIDE MARTINS DE FREITASDO AMARAL, portadora 

do CI/RG 0934425-0 SSP/MT e CPF 862.349.001-00, que tendo sido 

nomeada através do Ato 30/2018-DRH, datado de 16/01/2018, para 

exercer o cargo de Técnico Judiciário, na Secretaria da Terceira Vara.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte, 01 de fevereiro de 2018.

 Daniel de Sousa Campos

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA N. 009/2018-DF

O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o problema no sistema CIA com relação ao visualiza r a 

portaria, torna sem efeito a Portaria 008/2018/DF.

RESOLVE:

LOTAR a Sra EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL, portadora do 

CI/RG 0934425-0 SSP/MT e CPF 862.349.001-00, que tendo sido nomeada 

através do Ato 30/2018-DRH, datado de 16/01/2018, para exercer o cargo 

de Técnico Judiciário, na Secretaria da Te rceira Vara.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 2 de fevereiro de 2018

Daniel de Sousa Campos

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56961 Nr: 1556-52.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luprecina Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Gilmar Steffens - OAB:23.777-E - GO, Jaqueson dos 

Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - 

OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo legal, apresentar contrarrazões e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57838 Nr: 2003-40.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Américo Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

autarquia ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 4030-59.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelia Marta Marques de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:MT 

13.239-A

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

parte ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15516 Nr: 2027-78.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 (...) Assim, DEFIRO o pedido do exequente de fl. 109, a fim de que seja 

anexado aos autos as últimas três declarações de imposto de renda do 

executado, bem como o extrato emitido pelo Sistema RENAJUD.Com a 

juntada dos referidos documentos, processe-se o presente feito em 

segredo de justiça e intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

dias, manifestar e requerer o que for de direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94675 Nr: 11962-64.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ SCOPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providênciar o pagamento das custas para 

distribuição da carta precatória expedida nestes autos, para ser enviada 

ao Juízo de Goiânia/MT, ou compareça na secretaria da 1ª Vara para 

retirar a precatória supra e tomar as devidas providências para sua 

distribuição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95070 Nr: 12235-43.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO CLESIR CUSTODIO, GABRIELA CARDOSO 

CUSTODIO, Breno Morilio Custodio, GERALDA BERNADETE BARCELOS 

CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providênciar o pagamento das custas para 

distribuição da carta precatória expedida nestes autos, para ser enviada 

ao Juízo de Goiânia/MT, ou compareça na secretaria da 1ª Vara para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 659 de 716



retirar a precatória supra e tomar as devidas providências para sua 

distribuição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46558 Nr: 2361-73.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasimg AS Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Campos de Abreu (Comercial 

Amandha), Divino Leandro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilson Mendes - OAB:16108 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em virtude do pedido do advogado da parte autora (fls. 94/95), redesigno 

audiência de conciliação para o dia 07 de março de 2018 às 14h30 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54647 Nr: 161-25.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Ferreira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropastoril Vitória do Araguaia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir o 

desentranhamento da petição e documentos de Ref. 123 e 126 e entreguei 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, para o servidor Carlos. Registro 

ainda, que junto aos documentos anexei cópia da decisão proferida por 

este Juízo de Ref. 127. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49588 Nr: 5257-89.2013.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa Pereira Fernandes da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcelino Coelho da Luz, Espólio de 

Raimunda Freitas da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Borges dos Santos - 

OAB:17438-B, Lauro Prestes de Oliveira Junior - OAB:4712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ponderando as argumentações da inventariante, defiro o derradeiro 

pedido e concedo o prazo solicitado para apresentação das primeiras 

declarações nos autos.

No mais, cumpra-se decisão anterior (fl. 42).

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56476 Nr: 1289-80.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropastoril Vitória do Araguaia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir o 

desentranhamento das petições e documentos de Ref 132 e 135 e 

entreguei no Cartório Distribuidor desta Comarca para o servidor Carlos, 

para providências. Registro ainda, que juntamente, com as cópias, anexei 

cópia da decisão proferida por este Juízo de Ref. 136. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72579 Nr: 4665-40.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glauciene Alves da Silva, Luiz Claudio Francisco da 

Silva, Werika Vitória Alves Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em DEFIRO o pedido de habilitação no feito de CLAUDIO 

FRANCISCO DA SILVA e WERIKA VITÓRIA ALVES FRANCISCO. Proceda 

à secretaria as alterações necessárias quanto ao polo ativo da presente 

demanda. Ao mesmo tempo, considerando o acima relatado, bem como 

inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como ponto controvertido, fixo a comprovação de efetivo 

exercício de atividade rural a fim de comprovar a condição de segurada 

especial da falecida.Defiro a produção de prova testemunhal conforme 

requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do 

dia, da hora e local da audiência designada.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 18h00mim 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Fixo o prazo de 15 dias para 

as partes apresentarem o rol de testemunhas.Às providências para a 

realização da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89716 Nr: 9135-80.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais dos Santos Pinheiro, Helder Bruno 

Marcelo Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 Certifico para os devidos fins, que nesta data procedir o 

desentranhamento das petições e documentos de Ref 30 e 38 e entreguei 

no Cartório Distribuidor desta Comarca para o servidor Carlos, para 

providências. Registro ainda, que juntamente, com as cópias, anexei cópia 

da decisão proferida por este Juízo de Ref. 39. O referido é verdade e dou 

fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52945 Nr: 2501-73.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Cardoso Pidd - ME, Geraldo Chaves 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Civil

Autor: Banco Bradesco S/A

Réu: Elza Cardoso Pidd – ME e Geraldo Chaves Rodrigues

Autos n. 2501-73.2014.811.0059 (código 52945)

 SENTENÇA

 Relatório

Banco Bradesco S/A propôs esta ação com a finalidade de obter 
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pagamento de credito cuja responsabilidade de pagamento foi atribuída 

aos executados.

Contudo, antes da citação, o autor apresentou documento, dizendo que 

teria havido acordo entre as partes e pedindo a extinção da execução 

porque teria obtido a satisfação da obrigação.

É o breve relatório. Passa-se à decisão.

A ação deve ser julgada extinta.

Isso porque a notícia de acordo entre as partes antes da citação, implica 

no reconhecimento da pretensão autoral na revogação da demanda.

Dispositivo

Sendo assim, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Transitada em julgada essa sentença, arquivem-se os autos na condição 

de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 22 de novembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80199 Nr: 3108-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE, AEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS, JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT, TIAGO FERREIRA DE MORAIS - OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Diante da informação Psicossocial juntada na referência 45, ficam as 

partes intimadas para que se manifestem sobre a mesma, no prazo de 15 

(quize) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63933 Nr: 922-22.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdJSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, 

compareça ao Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria 

da 2ª vara, para retirar a 2ª via da Certidão de Casamento..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74338 Nr: 5359-09.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Aqui se revela ação para declaração de inexistência de débito, 

indenização por danos morais e tutela antecipada, ajuizada por DIVINA 

ALVES DA SILVA em face de OI S/A.A requerente narrou que seu nome 

foi incluído junto às empresas de proteção ao crédito, contudo, afirmou 

não ter débitos em aberto com a requerida.Realizada audiência de 

conciliação, restou infrutífera a composição amigável entre as partes.Por 

conseguinte, o demandado apresentou contestação, aduzindo que a 

requerente havia contratado seus serviços e estava inadimplente, razão 

pela qual o nome da autora foi inserido junto ao Serasa.Após, o autor 

apresentou réplica, impugnando in totum os argumentos ventilados pela 

parte requerida.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Considerando 

que a presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se 

faz a condução do feito em consonância com as regras 

consumeristas.Nesses termos, há que ser dito que, para o desfecho do 

caso, há que se aplicar o artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, pois a relação retratada nos autos não é daquelas em que 

incidem os artigos 12 ou 14 do Código de Defesa do Consumidor, em que a 

inversão da prova é "ope legis".Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, eis que não se trata de fato do produto 

ou serviço, mas sim de relação jurídica apontada como tendo vício do 

produto ou serviço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85288 Nr: 6289-90.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrimar José de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:89.845SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento das diligências do Oficial de Justiça, cuja guia deve ser emita 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para cumprimento do 

mandado na zona 2 centro, cidade de Confresa - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90166 Nr: 9391-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TILS, ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de investigação de paternidade, cumulada com ação de 

alimentos.

Considerando que restou infrutífera a diligência citatória do requerido, 

redesigno a audiência outrora agendada para o dia 20 de abril de 2018, às 

12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, tendo em vista que foi indicado o endereço em que o 

demandado poderá ser localizado, expeça-se missiva observando-se o 

novel endereço declinado na referência 15.

Cumpra-se, nos termos da decisão inaugural, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44295 Nr: 253-71.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Sérgio Stürmer, Syanne Elizabet Wallauer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBAM Administração de Bens e Imóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Marrey Sanchez - 

OAB:SP 168767

 Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração apresentados pela 

parte ré, mantendo integra a sentença do modo como foi 

proferida.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em 

julgado, remetendo-se os autos ao arquivo na condição de findo.Porto 

Alegre do Norte (MT), 30 de janeiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 55591 Nr: 750-17.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA NOIVA, Semea de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Civil

Requerente: BANCO BRADESCO S/A

Requerido: BELA NOIVA e SEMEA DE SOUZA NASCIMENTO

Processo nº 750-17.2015.811.0059 (código 55591)

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem ação proposta pelo Banco Bradesco S/A em face de Bela 

Noiva e Semea de Souza Nascimento, em que se buscou o pagamento de 

montante relativo a título executivo denominado Cédula de Crédito 

Bancário.

A autora disse, na petição inicial, que houve inadimplemento e que a última 

parcela venceu em 19/01/2015.

Até a presente data não houve angularização processual.

Decido.

Ora, tendo a ação se fundado em título executivo na modalidade Cédula de 

Crédito Bancário, é pertinente cogitar-se quanto à prescrição 

intercorrente.

A ação foi proposta em 19/03/2015, mas a última parcela do contrato 

venceu em 19/01/2015.

Contudo, até a presente data, não houve citação dos executados.

A legislação de regência estabelece ser de 3 (três) anos o prazo 

prescricional para cobrança dos títulos executivos denominados cédulas 

de crédito bancário.

No caso presente, a última parcela venceu em janeiro de 2015 e, 

considerando que a parte autora não logrou a citação válida dos 

executados, não se operou a interrupção da prescrição e, por isso, tendo 

decorrido mais de 3 (três) anos desde o vencimento da dívida, 

reconhece-se a prescrição intercorrente.

Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.

Outrossim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, efetue o pagamento complementar das diligências realizadas 

pela Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58157 Nr: 2239-89.2015.811.0059

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana Pereira Lima, vulgo "Paula"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Ministério Público ofereceu representação por descumprimento dos 

deveres inerentes ao poder familiar em face de Poliana Pereira Lima, com 

fulcro nos artigos 194 e 249, ambos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Citada, a demandada quedou-se inerte, dizendo, no entanto, que não teria 

condições de contratar advogado. Na sequência, os autos foram 

remetidos à Defensoria Pública desta Comarca, tendo sido, por 

conseguinte, apresentada defesa no prazo legal.

Na sequência, os autos foram remetidos ao Ministério Público.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pese o feito ter sido remetido ao Ministério Público, nos termos do 

artigo 197, do ECA, constata-se que a demanda não encontra-se apta 

para julgamento.

Em vista disso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

de abril de 2018, às 15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se pessoalmente a parte autora para comparecimento ao ato, a 

fazer-se presente na solenidade acompanhada do infante Kauã.

Intime-se a Defensoria Pública e Ministério Público para comparecimento ao 

ato.

Em tempo, intime-se o Conselho Tutelar, por meio de uma de suas 

conselheiras, para comparecimento à audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58446 Nr: 2445-06.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA LURDES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Nestes autos foi proferida sentença, ocasião em que foram julgados 

procedentes os pedidos contidos na exordial.

Por conseguinte, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, de 

modo que, na sequência, a parte autora ingressou com pedido de 

cumprimento de sentença, apresentando os respectivos cálculos para fins 

de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua concordância com os valores, 

requerendo a expedição das competentes RPV’s.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, referência 74, devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Frise-se que a atualização monetária ocorrerá no momento da expedição 

da RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58620 Nr: 2541-21.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OSCALINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Nestes autos foi proferida sentença, ocasião em que foram julgados 

procedentes os pedidos contidos na exordial.

Por conseguinte, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, de 

modo que, na sequência, a parte autora ingressou com pedido de 

cumprimento de sentença, apresentando os respectivos cálculos para fins 

de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Instado a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela 

exequente, o demandado externou sua concordância com os valores, 

requerendo a expedição das competentes RPV’s.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, referência 59, devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Frise-se que a atualização monetária ocorrerá no momento da expedição 

da RPV.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75269 Nr: 30-79.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDOVAR PEDOTT23416912934, LEDOVAR 

PEDOTT, JOEL MARCOS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Civil

Autos n. 30-79.2017.811.0059 (código 75269)

Autor: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

Réus: LEDOVAR PEDOTT 23416912934, LEDOVAR PEDOTT e JOEL 

MARCOS DA CUNHA

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e 

Xingu – Sicredi Araxingu em face de Ledovar Pedott 23416912934, 

Ledovar Pedott e Joel Marcos da Cunha.

Antes de ser efetivada a citação dos executados, a parte exequente 

colacionou aos autos um termo de acordo realizado extrajudicialmente com 

os demandados.

Por meio do mencionado termo de transação, denota-se que a dívida 

discutida nestes autos fora adimplida.

Ante tais asserções, o requerente pugnou pela homologação do acordo 

por sentença com arrimo no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que o autor obteve, através da via 

extrajudicial, o objeto pretendido nestes autos, de modo que a dívida 

outrora discutida foi adimplida.

Nesta toada, tendo em vista que o autor afirmou que os valores 

pretendidos nestes autos já foram quitados, se mostra impositiva a 

extinção do feito pela desistência da ação.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89035 Nr: 8710-53.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após a prolação de sentença, o demandado interpôs recurso de 

apelação.

No bojo da peça do recurso, o apelante esclareceu que “Em caso de 

concordância da parte autora o quanto aos juros de mora e a correção 

monetária, o réu desiste do presente recurso.”, sendo que, na sequência, 

a apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, 

externando sua concordância com os cálculos e termos expostos na 

apelação.

Desse modo, ante a desistência do recurso de apelação interposto, 

restituo os autos à Secretaria Judicial para que seja certificado o trânsito 

em julgado da sentença.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81880 Nr: 4125-55.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO EDUARDO PENTEADO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

DA AMAZÔNIA S/A em face de JULIO EDUARDO PENTEADO DE CASTRO.

1-Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

2-Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade.

3-Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Senhor Oficial de Justiça.

4-Considerando que não há depositário judicial na Comarca, deverá o 

executado, no ato da penhora, indicar um possível depositário fiel dos 

bens.

5-Recaindo a penhora sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do 

executado, nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil.

6-Acaso não seja encontrado o devedor, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução, observado o procedimento previsto no art. 830 do Código de 

Processo Civil.

7-Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá o 

Senhor Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor (CPC, 836, § 1º).

8-Em conformidade com o disposto no art. 827, c/c art. 85, §§ 1º e 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários em favor do advogado 

do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 

execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado.

8-Em conformidade com o disposto no art. 827, c/c art. 85, §§ 1º e 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários em favor do advogado 

do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 

execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71383 Nr: 4098-09.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIZELIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 Aqui se tem ação de divórcio litigioso, ajuizada por ZIZELIA RODRIGUES 

DE SOUZA SILVA em face de AGUINALDO NUNES DA SILVA.

Antes de ser efetivada a citação do requerido, este manifestou-se nos 

autos, por intermédio de advogado constituído, requerendo a habilitação 

do patrono junto ao processo.

Desse modo, determino à Secretaria Judicial que promova o 

cadastramento do causídico ao Sistema Processual Eletrônico.

Assim, em prosseguimento, designo audiência de conciliação, nos moldes 

do artigo 694 e 695, ambos do Código de Processo Civil, para o dia 22 de 

março de 2018, às 17h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o requerido por intermédio de seu advogado constituído.

Ciência à Defensoria Pública.

Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 695, §4, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 30-50.2015.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSdS, ESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT, Talita Santana Costa - OAB:19324- MG

 Aqui se tem ação de cobrança de alimentos, ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em favor da infante E. S. C, em face de RONALDO 

NUNES CARDOSO.

Recebida a inicial, foram arbitrados alimentos provisórios no patamar de 

30% do salário mínimo e designada audiência de conciliação.

Citado e intimado, o requerido compareceu à audiência, entrementes 

restou frustrada a tentativa de conciliação.

Por conseguinte, foi apresentada contestação pelo demandado, aduzindo 

que o quantum requerido pela autora era exorbitante.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em prosseguimento, em que pese as alegações do demandado, não foi 

colacionado quaisquer documentos que demonstrem serem verossímeis 

suas alegações. Haja vista ter alegado ter outra filha, além de ter tido 

considerável recaída em seus rendimentos, contudo não foi acostado ao 

feito a respectiva certidão de nascimento da filha, tampouco cópia de 

holerith atualizada.

Neste sentido, declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a 

capacidade financeira, logo alimentar, do requerido.

Determino ao réu que colacione aos autos cópia das suas ultimas 03 (três) 

declarações de imposto de renda, extrato obtido junto ao Detran/MT e 

Detran/TO que indique eventuais veículos cadastrados em seu nome, 

cópia de seus últimos 03 (três) holerites, seu extrato CNIS e certidão de 

nascimento dos filhos.

Tem o demandado o prazo impreterível de 15 (quinze) dias, sob pena de 

serem acolhidos os pedidos contidos na exordial.

Imbricados ao feito todos os documentos supra assinalados, vistas ao 

Ministério Público para manifestação em 30 (trinta) dias.

Determino à Secretaria deste Juízo para que monitore o decurso de prazo 

e, caso não sejam devolvidos os autos, autorizo desde já a retirada dos 

autos do sistema próprio ao Ministério Público, encaminhando, após, à 

conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 1149-12.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES DE AZEVEDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora, para que informe se 

houve a devida implantação do beneficio concedido em sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51955 Nr: 1673-77.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Marques da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1673-77.2014.811.0059 (Código 51955)

Defiro o desentranhamento dos documentos juntados como folhas 15 a 

32, desde que sejam apresentado cópia integral.

 Mesmo a Secretaria deste Juízo certificado a intempestividade do recurso 

interposto (folha 106), a nova sistemática imposta para recurso de 

apelação impõem a remessa dos autos à Superior Instância, para análise.

 Abra-se vista ao requerido para contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62398 Nr: 269-20.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Aqui se tem ação de divórcio litigioso, ajuizada por DORIVANIA PEREIRA 

DE ALMEIDA BARBOSA em face de EMIVAL ANTUNES BARBOSA.

Designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 694 e 695, ambos 

do Código de Processo Civil, para o dia 22 de março de 2018, às 

16h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cite-se a parte ré para comparecimento à audiência, devendo o mandado 

conter apenas os dados necessários ao postulante e à audiência, não 

podendo ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do 

artigo 695, §1º do Código de Processo Civil, ficando à ré, porém, 

assegurada a consulta ao processo a qualquer momento.

Frise-se que a citação deverá ocorrer até o dia 28/02/2018, devendo o 

Oficial de Justiça advertir o citando de que, acaso reste infrutífera a 

conciliação, a contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização da audiência, exceto em casos de 

suspensão do processo, nos moldes do artigo 694, parágrafo único, do 

CPC.

Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 695, §4, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65118 Nr: 1360-48.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENIGNA ITAMIRES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora, para que informe se 

houve a devida implantação do beneficio concedido em sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84901 Nr: 6054-26.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAFÁ PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de divórcio litigioso, ajuizada por JOSAFÁ PEREIRA DA 

COSTA em face de ELIZÂNGELA ALVES DA SILVA.

Tentada a citação do demandado, restou frustrado o ato, ante a não 

localização deste no endereço indicado nos autos.

Instada a se manifestar, a parte autora pugnou pela citação editalícia.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Por não vislumbrar óbice algum, defiro o pedido e, para tanto, determino 

que a Secretaria expeça o necessário para citar a parte requerida por 

edital, nos termos do artigo 257, II, do Código de Processo Civil, com o 

prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo legal e não apresentada contestação, desde já nomeio 

o advogado Dr. Pedro Ricardo Gomes Pimenta – OAB/MT 20613-A, para o 

patrocínio da defesa da parte requerida, o qual deverá ser intimado, via 

telefone ou mesmo no balcão desta Serventia, para manifestar aceitação 
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do encargo e, em caso de afirmativo, desde logo apresentar resposta 

escrita, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44579 Nr: 510-96.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claidir Bauer Grubler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAT ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Oliveira 

Guimarães Junior - OAB:5959 MT

 Aqui se revela ação ordinária de indenização por danos morais e 

materiais promovida em face de Agrimat Engenharia Empreendimentos 

LTDA.

 O feito foi saneado por não haver preliminares a serem apreciadas, desta 

sorte as partes foram intimadas para apresentação dos pontos 

controvertidos contidos nas folhas 113/114.

 As partes pleitearam pela nomeação do expert, e posterior designação 

para audiência de instrução e julgamento.

 Contudo, foram opostos embargos de declaração às folhas 118/126, a fim 

de sanar as contradições contidas no despacho de folhas 113/114. 

Acolhido os embargos as partes foram instadas a manifestarem para 

prosseguimento do feito.

 Todavia transcorreu in albis prazo para manifestação das partes 

conforme certificado na folha 133.

É a síntese do necessário. Decido.

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes se manifestem quanto ao 

interesse na produção de provas, considerando os termos da decisão 

contida na folha 131.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 3342-68.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Rodrigues Malta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genis Souza da Hora - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, foi proferida sentença na audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se julgou procedente o pedido contido na 

petição inicial.

A audiência e a prolação da sentença ocorreram em 04 de maio de 2016.

Ato seguinte, a Autarquia Federal interpôs recurso de apelação (folhas 

67/82).

É a síntese, do necessário. Decido.

Abra-se vista, a parte autora para que no prazo legal, apresente as 

contrarrazões.

No mais, em atenção ao ofício formulado pelo setor de implantação de 

benefícios previdenciários, determino à Secretaria Judicial que providencie 

e encaminhe à aludida repartição a integralidade dos documentos 

recomendados, a fim de que seja o benefício implantado em 30 (trinta) 

dias.

Posteriormente, intime-se a parte autora para que informe se houve 

implantação do benefício, em caso positivo, encaminhem-se os autos à 

Superior Instância.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54253 Nr: 3569-58.2014.811.0059

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shintia Maria Gonçalves - 

OAB:

 Aqui se tem procedimento de Apuração de Ato Infracional, em que figura 

como adolescente Wenes Norato dos Santos nas condutas análogas ao 

delito previsto no artigo 121,§2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal c/c artigo 103, da Lei nº 8.069/90.

Ante a realização de audiência de apresentação, designo audiência de 

continuação, para o dia 06 de abril de 2018, às 13:oo, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público.

 No mais, intime-se o causídico constituído nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56997 Nr: 1580-80.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE PEDRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Steffens - OAB:23.777-E 

- GO, Jaqueson dos Santos Castro - OAB:17106/A - MT, Kerly Joana 

Carboneara - OAB:17107/A - MT, Marcia Regina Castelli - 

OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Em tempo, deverá a parte autora, no mesmo prazo supramencionado, 

informar se houve a devida implantação do benefício concedido em 

sentença.

Em caso de negativa, deverá a requerente manifestar-se quanto à 

eventual pretensão executiva, acompanhada da respectiva memória de 

cálculos, ressaltando que a cominação em multa tem restado ineficaz para 

coibir desídia da Fazenda Pública em casos como este.

Posteriormente, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64997 Nr: 1316-29.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderly Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740/A-MT

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 3206-03.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanio Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAM BORGES DE MORAES 

ROCHA - OAB:32842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se.

Após, tornem os autos imediatamente conclusos para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 87715 Nr: 7884-27.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NASCIMENTO DE ASSIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87784 Nr: 7928-46.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Em tempo, deverá a parte autora, no mesmo prazo supramencionado, 

informar se houve a devida implantação do benefício concedido em 

sentença.

Em caso de negativa, deverá a requerente manifestar-se quanto à 

eventual pretensão executiva, acompanhada da respectiva memória de 

cálculos, ressaltando que a cominação em multa tem restado ineficaz para 

coibir desídia da Fazenda Pública em casos como este.

Posteriormente, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89298 Nr: 8895-91.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.S.ST-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - 

OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não foi devidamente cumprida a liminar, conforme 

certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, contida na referência 13, 

DETERMINO:

 1. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias promova 

o recolhimento dos valores relativos às diligências realizadas pela Oficial 

de Justiça;

2. COMUNIQUE-SE o Juízo do processo originário acerca da diligência 

infrutífera de apreensão do bem, via malote digital;

2. Após, ARQUIVE-SE o feito.

 3. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75176 Nr: 5794-80.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Vinicius Coelho de Souza, vulgo 

"Careca", Fernando Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Ante o exposto, com fulcro na motivação supra, determino a regressão 

cautelar do regime semiaberto imposto ao sentenciado FERNANDO 

SOARES DE SOUZA para o fechado, devendo ser expedido o respectivo 

mandado de prisão.Cumprida a ordem de prisão, proceda-se à conclusão 

dos autos para designação de audiência de justificação. Outrossim, 

considerando que o sentenciado informou que não tem desejo de recorrer 

da sentença prolatada nos presentes autos (ref.150), cumpra-se as 

determinações da sentença. Expeça-se guia de execução penal definitiva 

e encaminhe-se ao juízo de execução competente. Atentando-se, que o 

sentenciado já possui um executivo em trâmite (autos 89049), oriundo da 

condenação na ação penal de código 50189. Portanto, proceda-se a 

unificação de suas penas. Ciência ao MPE e a Defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 200-74.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Aparecido Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:103709/MG

 Ante o exposto, e por tudo mais que restou demonstrado nos autos do 

presente feito criminal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

para CONDENAR o acusado Valdenir Aparecido Monteiro, já qualificado, 

pela prática do crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.[...]. Por tais 

razões, fica o réu condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente 

a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 

observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal, 

por entender necessária e suficiente para a reprovação do crime.Nos 

termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço 

o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.Observado o disposto pelo art. 44, § 2º, 2ª parte, do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas 

de direito, [...]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto dos 

Gaúchos/MT, 1º de fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 8828 Nr: 982-33.2007.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel José de Sá, Aldenora Lopes de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Kara José, Maria de Fátima Kater Kara 

José, João Antonio de Oliveira, José Maria de Brito, Sônia Maria de 

Oliveira, Braz Ribeiro da Silva, Francisco de Assis Hermenegildo e sua 

esposa, Ieda Salete de Lima Giroleta, Gilberto Giroleta, Mariano Rodrigues 

de Oliveira, José Ribeiro da Silva e sua esposa, Antonio Belarmino de 

Almeida, Raimundo Nonato Lopes e sua esposa, Waldecir de Sá, José 

Pereira dos Santos e sua esposa, Nelson José de Sá e sua esposa, 

Terezinha Hermenegildo de Brito, Natália Bender de Oliveira, Nelson 

Camargo Lopes e sua esposa, Lourival Pereira dos Santos e sua esposa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Certifico que o recurso do requerente é INTEMPESTIVO, considerando 

que a publicação da sentença se deu em 16/11/2017, feriado nos dias 

20/11 e 08/12, Portaria deste Juízo suspendendo expediente por falta de 

energia elétrica dia 27. Na soma, 15 dias uteis se deu em 12/12/2017, e o 

recurso foi protocolado em 13/12/2017.

 Assim, visando preservar o princípio constitucional da eficiência, nos 
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termos do artigo 1010 do NCPC, § 3º, impulsiono os autos com a finalidade 

de INTIMAR o apelado/requerido através da procuradora, para apresentar 

as contrarazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 35409 Nr: 1320-55.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentim Cortelace

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a VALENTIM 

CORTELACE, benefício de amparo social à pessoa idosa, nos termos do 

artigo 20 da Lei 8.742/93, art. 128 da Lei 8.213/91, na base de um salário 

mínimo mensal, com efeitos retroativos à data do indeferimento 

administrativo (NB.:702.557.513-6), em 21/10/2016. Por consectário 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, Código de Processo Civil. Outrossim, CONCEDO ao autor, 

TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO a implementação imediata do 

beneficio, após sua comunicação por ofício. O direito já foi reconhecido, 

de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se trata de 

verba de caráter alimentar. [...].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Porto 

dos Gaúchos/MT, 01 de fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38525 Nr: 2805-90.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Salvador Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, MARCIA DE CAMPOS LUNA - OAB:12418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A ref.11 é tempestiva.

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar a contestação aprsentado 

pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39902 Nr: 189-11.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Concessão de Amparo Social a Pessoa 

Portadora de Deficiência proposta por MARIA DA SILVA GONÇALVES, em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.Inicialmente, DEFIRO o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

4º da Lei 1.060/50.Preenchidos os requisitos legais, forte na competência 

excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente 

exordial.A parte autora pugna pela concessão da tutela de urgência 

quando da realização de perícia médica, razão pela qual postergo a 

análise do referido pleito. Ademais, infere-se dos presentes autos que o 

direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39903 Nr: 190-93.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisa Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou 

Concessão de Aposentadoria por Invalidez, proposta por FLORÍSIA MARIA 

DE PROENÇA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em 

epígrafe.Considerando os documentos acostados aos autos pela parte 

autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, forte 

na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO 

a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.No que tange ao 

pleito de tutela de urgência, a parte autora pugna pela concessão quando 

da realização de perícia médica. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 31902 Nr: 2090-82.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Patrick Paulino Monteiro representado por Maria 

Sônia Moreira Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a MÁRCIO PATRICK 

PAULINO MONTEIRO, benefício de amparo social à pessoa portadora de 

deficiência nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93, art. 128 da Lei 

8.213/91, na base de um salário mínimo mensal, com efeitos retroativos à 

data do indeferimento administrativo (NB: 700.882.243-36), em 

23/04/2014.Por consectário JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil. 

Concedo a tutela antecipada requerida na petição inicial, eis que o direito 

foi reconhecido, tratando-se de benefício previdenciário cuja natureza é 

nitidamente alimentar, para determinar que seja oficiada a Agencia do INSS 

de Juara para implementação imediata do benefício.[...].Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Porto dos Gaúchos/MT, 01 de fevereiro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-89.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 12/03/2018, 

às 14:30 horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44528 Nr: 1184-35.2015.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Dantas Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código N.º 44528

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por Francisca Dantas Dias, devidamente qualificada nos autos 

em epígrafe, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Consta na exordial que a Autora cumpriu todos os requisitos para auferir o 

benefício previdenciário em tela, caso em que requereu a procedência do 

pedido externado, de tudo juntando documentos.

Citada, a parte Ré apresentou contestação na espécie, requerendo a 

improcedência do pedido (fls. 119/121). Às fls. 122/125, houve a 

impugnação da peça, apresentada pela Autora.

O feito foi saneado às fls. 126/127. Posteriormente, em audiência de 

instrução e julgamento às fls. 143/147, restaram colhidos os depoimentos 

pessoais da Requerente e das testemunhas Antônia Lima Araújo e Odilon 

Pereira Gomes. Foram apresentados em audiência os memoriais pela parte 

Autora, restando prejudicado os memoriais da Parte Ré, posto que 

ausente na oralidade.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Cuida-se de ação previdenciária, objetivando a parte Autora 

aposentadoria rural por idade.

A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos:

“a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, 

§ 1º);

 b) a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e

 c) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida (art. 11, VII, alínea b).

Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo.” (STJ - AGA - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator 

- GILSON DIPP, DJ DATA:13/12/2004 PÁGINA:424.)

Nessa senda, quanto ao pescador artesanal que pleiteia a concessão do 

benefício da aposentadoria por idade, a jurisprudência também é pacífica a 

respeito do abrandamento do início de prova material:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL E PESCADOR ARTESANAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL SUFICIENTE. IDADE 

MÍNIMA ATINGIDA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE COMPROVADO. (...) 2. Nos casos dos pescadores artesanais, 

considerando a informalidade com que é exercida a profissão no meio 

rural, o entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que a exigência 

de início de prova material deve ser abrandada. 3. A relação de 

documentos referida no art. 106 da Lei n.º 8.213 /1991 é exemplificativa. 

Admitidos, como início de prova material, quaisquer documentos que 

indiquem, direta ou indiretamente, o exercício da atividade rural no período 

controvertido, inclusive em nome de outros membros do grupo familiar. 

(TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 50076951920154049999, Relator - TAÍS 

SCHILLING FERRAZ, DJ DATA: 28/07/2015).

Analisados os documentos juntados pela parte Autora em conjunto com a 

prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, exerceu 

atividade rural pelo período mínimo exigido em lei.

 Dentre a prova documental, constam os comprovantes de pagamento de 

mensalidade à Colônia de Pescadores de São Félix do Araguaia/MT e 

notas fiscais de alienação do produto da pesca (fls. 17/37); Guias de 

recolhimento ao INSS (fls. 38/45); Declarações de pesca individual (fls. 

48/94); Requerimentos do Seguro-Desemprego da modalidade de 

pescador individual (fls. 100/108).

Consoante demonstrado acima, a prova documental juntada é satisfatória, 

uma vez que se constitui início de prova material do exercício da atividade 

rural da Autora nos 15 (quinze) anos que antecedem o requerimento 

administrativo do benefício pleiteado (fls. 14/15), conforme preconiza o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CARÊNCIA. LABOR RURAL NO 

PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. 

REQUISITO. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no 

sentido de que é necessária a prova do labor rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício de aposentadoria por 

idade, conforme arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/1991. Nesse sentido: AgRg 

no REsp 1.342.355/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

26.8.2013; AgRg no AREsp 334.161/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 6.9.2013. 2. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se 

conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Cumpre 

ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos 

interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro 

Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 549874 SP 2014/0178981-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/11/2014)”.

Na audiência de instrução ocorrida em 24 de agosto de 2017 a autora 

afirmou que aufere sua renda somente com o produto da pesca, que gira 

em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. O trabalho 

geralmente é realizado no Rio das Mortes e os peixes que costuma pegar 

são tucunaré, piau e pacu.

A testemunha Antônia Lima Araújo que também é pescadora artesanal 

afirmou conhecer a autora desde 1989, alegou ainda que costuma vê-la 

exercendo a profissão no rio Das Mortes e rio Araguaia, conforme 

depoimento acostado à fl. 147.

Odilon Pereira Gomes, pescador aposentado, afirmou conhecer a autora 

desde a década de 1990, época em que ela já trabalhava como 

pescadora, relata ainda que costumavam pescar juntos (fl. 147).

Com a prova testemunhal conseguiu-se provar a existência de mais de 15 

anos de atividade rural da autora até a data do prévio requerimento 

administrativo.

 Dessa forma, consoante entendimento jurisprudencial, houve início de 

prova material corroborado pela prova testemunhal, o que é suficiente 

para fundamentar a concessão do benefício pleiteado, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. 

PESCADOR ARTESANAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. JUROS DE 

MORA. TAXA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS. REFORMA DE OFICIO. 

REMESSA DESPROVIDA. - Os documentos acostados aos autos 

consubstanciam o início de prova material a que alude a lei para fins de 

comprovação do exercício atividade rural, pesca artesanal, pelo autor. - 

Registre-se que o início de prova não precisa abranger todo o período de 

carência do benefício, diante da dificuldade do rurícola de obter prova 

material do exercício de atividade rural, mas desde que prova testemunhal 

amplie a sua eficácia probatória (STJ, 3ª Seção, AR 3986 / SP, Rel. Min. 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU de 01/08/2011), o que foi feito 

no caso em apreço em que os depoimentos das testemunhas foram claros 

e precisos o suficiente para firmar a convicção do Juízo acerca da 

qualidade de segurado especial do autor até os dias de hoje. - Juros de 

mora e correção monetária fixados de acordo com a Lei 11.960 /09. - 

Remessa desprovida e sentença reformada de ofício quanto aos 

h o n o r á r i o s .  ( T R F - 2  -  R e e x a m e  N e c e s s á r i o :  R E O A C 

00003241220164029999, Relator - MESSOD AZULAY NETO, DJ 

03/08/2016).

Assim, restando provado que a Autora exerceu labor rural pelo mínimo 

exigido legalmente, nos termos do artigo 142 da Lei n. 8.213/91, e 

contando atualmente com 58 (cinquenta e oito) anos de idade (fl. 09), a 

procedência dos pedidos contidos na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 
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de Francisca Dantas Dias, no valor de um salário mínimo mensal, incluindo 

o 13º, devidos desde a data do requerimento administrativo.

Em relação às prestações em atraso, a correção monetária e os juros 

incidirão a partir da citação (Súmula 204 do STJ).

Após inúmeros debates sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal 

uniformizou jurisprudência nos moldes do julgamento realizado em 

25/3/2015, nas ADI’s 4425 e 4357.

Desta forma, os juros de mora devem ser de 0,5% ao mês até 29/06/2009 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela MP 2.180-35/2001); de 

30/06/2009 a 25/03/2015 devem observar a remuneração básica da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela 

Lei 11.960/09); e a partir de 26/03/2015, os juros serão de 0,5% ao mês 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela MP 2.180-35/01).

 A correção monetária deve ser pela média aritmética entre o INPC e IGP/DI 

(Decreto n. 1.544/95); de 30/06/2009 a 25/03/2015 deve observar a 

remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09); a partir de 26/03/2015, pelo 

IPCA-E.

Assim entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA - URV 

- JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITO DA 

FAZENDA PÚBLICA - DEDUÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA E AO 

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - REALIZAÇÃO SOMENTE QUANDO DO 

EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O 

Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente 

deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época 

em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda 

auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com 

parâmetro no montante global pago extemporaneamente. 2- Os descontos 

legais - previdenciários e fiscais - que incidem sobre a condenação devem 

ser implementados somente quando do efetivo pagamento. 3- Em vista da 

modulação dos efeitos das ADI s 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal 

Federal, a fórmula de atualização e juros moratórios conferida pelo art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 

11.960/90, que tem aplicação no presente caso, vigorará até 25.03.15, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E), como fator de atualização monetária. (Ag 

110006/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (TJ-MT - 

AGV: 01100067220158110000 110006/2015, Relator: DRA. VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 15/12/2015, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2016).

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.

 CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do Art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, nos 

termos do inciso I do art. 3º, da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 1.000 (mil) salários mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 24 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13463 Nr: 288-70.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

o comprovante do requerimento administrativo do benefício previdenciário.

 Acostado aos autos o pedido em sede administrativa, intime-se a 

Autarquia requerida para manifestação a respeito no prazo de 90 

(noventa) dias.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia, 29 de janeiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20398 Nr: 1299-32.2010.811.0017

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sidney Antonio Agostinho, Dalva Aparecida Cestari 

Agostinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Luiz Neto Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Gonçalves Pereira - 

OAB:23526/GO, Waisman Augusto Rios - OAB:13.315 - GO

 CÓDIGO: ____

Execução Fiscal

Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 24/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38683 Nr: 2440-81.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimeire de Almeida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido de fl. 124verso.

 Intime-se o perito nomeado Dr. Frederico de Oliveira Lima (CRM-MT 6950) 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, responda aos quesitos 

apresentados às fls. 77/78, eis que o laudo pericial foi conciso e deixou de 

precisar, por exemplo, a data estimada do início da incapacidade da parte 

autora.

 Deverá a intimação estar acompanhada de cópia dos quesitos constantes 

às fls. 77/78 e do laudo de fl. 109, o que será providenciado pela 

Serventia.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39361 Nr: 176-57.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemi Paciente e Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luciman Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID N.º 39361

Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 91/92.

Compulsando os autos, vejo que razão assiste à parte requerida, eis que 

o despacho de fls. 86 foi devidamente publicado, conforme verifico no 

sistema Apollo, onde cuja intimação somente se deu em face da advogada 

da parte autora, não estando a advogada da parte requerida cadastrada 

junto ao sistema.

 Assim, considerando que a publicação do despacho retro mencionado se 

deu em face da parte autora, equivocada está a certidão de fl. 89 (a qual 

certifica que as partes não apresentaram resposta mesmo devidamente 

intimadas), razão pela qual chamo o feito à ordem e DETERMINO a 

reabertura de vista às partes, para se manifestarem nos termos do 

despacho de fl. 86.

Às providências, com eficiência.

São Félix do Araguaia – MT, 30/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41037 Nr: 1574-39.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Martins de Souza, Diego Avelino 

Nonemacher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5103 Nr: 249-54.1999.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Mirtes Cirqueira Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ulindinei Araújo Barbosa - 

OAB:3252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 01/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19135 Nr: 20-11.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildemar Rocha de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 01/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19398 Nr: 282-58.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Amélia Messias Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT, Thamy de Azambuja - OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 01/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37511 Nr: 1407-56.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A união

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorocha Produtos Agropecuários Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 01/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133343 Nr: 340-51.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmundo Sousa Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte Exequente para promova a atualização do débito da 

executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, para fins 

de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.
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São Félix do Araguaia - MT, 01/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138978 Nr: 1823-82.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBFdS, Antonia Joseilda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão saneadora.

Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

 Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

 Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de cujus” e 

a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação:

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09/08/2018 as 15 

: 30 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 19/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141405 Nr: 3333-33.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzita Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS ID N° ________________

Decisão.

Vistos em correição.

Trata-se de ação que visa a concessão de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade proposta em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), estando as partes devidamente qualificadas nos 

autos.

À derradeira requereu concessão de assistência judiciária gratuita.

Acostou documentos.

 Vieram os autos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

 Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do 

Código de Processo Civil).

 Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, 

por sua condição financeira atender aos artigos 98 e 99, §3.º do CPC.

Cite-se o requerido, mediante remessa dos autos, para querendo 

apresentar resposta no prazo legal, com as advertências legais.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 19/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 137986 Nr: 1236-60.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Autos ID N.º 137986

Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

alimentos com pedido de tutela antecipada, interposta por Maria Pastora 

Rodrigues Soares, em face de Valdeir Inácio Barbosa, ambos qualificados 

na exordial.

 Em síntese, aduz a Requerente que o casal conviveu em regime de união 

estável por aproximadamente 09 (nove) anos, não advindo filhos dessa 

união. Que não consegue trabalhar em decorrência de que está passando 

por tratamento médico, requerendo, dessa forma, a fixação de alimentos 

para sua mantença, no importe de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e 

oito reais e cinquenta centavos), equivalentes a 50% (cinquenta por 

cento) do valor do salário mínimo vigente.

É o relato. Decido.

 Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Incialmente, faz-se necessário registrar que na atual norma pertencente 

ao ordenamento jurídico brasileiro – Código de Processo Civil de 2015, 

foram estabelecidas como tutelas de emergência: a satisfativa (tutela 

antecipada) e a cautelar, sendo ambas consideradas tutelas provisórias.

 Neste sentido, compete ao Magistrado, ao apreciar pedido de concessão 

de tutela de urgência, como a apresentada e ora requerida, verificar, em 

nível de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos 

autorizadores, quais sejam: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o caput do artigo 300 

do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”.

In casu, em análise sumária, no sentir deste Magistrado e, valendo-me do 

que dispõe o artigo retro mencionado, a antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida não merece acolhida, uma vez que não vislumbro nos 

presentes autos a probabilidade do direito, em virtude que a autora não 

comprova nos autos a possibilidade de o requerido arcar com os valores, 

nem tampouco junta à inicial documentos que atestem que a mesma, 

durante todo o período de convivência do casal (ou parte dele), exerceu 

ou não algum labor remunerado.

A autora junta aos autos documentos médicos que comprovam de fato 

que possui acompanhamento médico, com uma série de diagnósticos de 

seu quadro de saúde, porém, se limita a tal, não trazendo para este juízo 

provas que complementem o alegado, para um melhor convencimento da 

demanda.

 Dessa forma, o caso em comento necessita de dilação probatória, em 

virtude da ausência de comprovação plausível da situação em que se 

passam os litigantes, inexistindo prova inequívoca da alegação da autora, 

nesta quadra processual, sendo, dessa forma, descabível o deferimento 
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da medida de urgência requerida pela autora.

 Portanto, em face da ausência da probabilidade do direito, ante a não 

comprovação por parte da autora de sua real situação e de seu 

ex-companheiro, pelos termos retro delineados, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada pleiteada.

 Encaminhe-se o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca a fim de que seja designada 

audiência de conciliação, observando o comando do art. 334 do NCPC.

Em havendo conciliação, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Cite-se e intimem-se, devendo a parte requerida esclarecer, no prazo de 

10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do 

art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob 

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 10 de agosto de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137986 Nr: 1236-60.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Autos ID nº 137986

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Vistos, em correição.

I – HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, 

constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código 

Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

II – Expeça-se o necessário.

III – Cumpra-se.

IV – Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

São Félix do Araguaia/MT, 1º de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta e Coordenadoria do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12935 Nr: 1676-42.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Coelho Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 193, impulsiono o feito com o fim de abrir 

vistas às partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco)dias, acerca 

do cálculo judicial (fls. 203-204).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31319 Nr: 2567-24.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nanivia Irineu Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 207, impulsiono o feito com o fim de abrir 

vistas às partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco)dias, acerca 

do cálculo judicial (fls. 210-211).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12936 Nr: 1677-27.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dias Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à Decisão à fl. 187, impulsiono o feito para abrir vistas às 

partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40274 Nr: 935-21.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemira Pinto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 40274

Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 91-verso.

Intime-se a parte Requerente para que se manifeste nos moldes ali 

requeridos.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35440 Nr: 1531-73.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R O Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes Lima 

- OAB:4037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 35440

Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido formulado na petição de fl. 45.

 Proceda-se a busca de veículos registrados R O LIMA 

(CNPJ:73.950.602/0001-83), junto ao Renajud, cujo resultado seguirá 

anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

São Félix do Araguaia – MT, 11 de Janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39384 Nr: 193-93.2014.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taimela Pereira Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 39384

Vistos em correição, etc.

Ante a certidão de fls. 79, manifeste-se a parte autora.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6681 Nr: 7-76.1991.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Ribeiro Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 6681

Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte autora/Exequente para promova a atualização do 

débito da executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, 

para fins de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Caso haja pedido de habilitação de advogado nos autos, proceda a 

Serventia com o trâmite necessário para que as publicações/ intimações 

vindouras sejam feitas em seu nome, evitando-se assim arguição de 

nulidade.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18382 Nr: 1309-13.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosendo Bailão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 18382

Vistos em Correição, etc.

Ante o decurso de tempo verificado entre a última petição até a presente 

data, intime-se a parte autora/Exequente para promova a atualização do 

débito da executada, voltando-me imediatamente conclusos na sequência, 

para fins de pesquisa junto ao sistema conveniado.

Caso haja pedido de habilitação de advogado nos autos, proceda a 

Serventia com o trâmite necessário para que as publicações/ intimações 

vindouras sejam feitas em seu nome, evitando-se assim arguição de 

nulidade.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 2058-59.2011.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Altino dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 33345

Vistos em correição, etc.

Uma vez que o prazo de suspensão pleiteado às fls.99 já transcorreu, 

intime-se a parte autora para que dê o devido impulsionamento ao feito sob 

pena de extinção.

Atente-se a Serventia para que as publicações sejam feitas em nome da 

advogado peticionante, Dra. Louise Rainer.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42736 Nr: 25-57.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Joaquim Pereira de Almeida Hellebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 31/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5145 Nr: 77-49.1998.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gildene Mendes Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977/MT

 Código n.º 5145

Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido formulado na petição de fl. 135.

 Proceda-se a busca de veículos registrados MARIA GILDENE MENDES 

VASCONCELOS (CNPJ:32.991.119/0001-60) e de seu titular Maria Gildene 

Mendes Vasconcelos (CPF:332.124.811-53) junto ao Renajud, cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

São Félix do Araguaia – MT, 11 de Janeiro de 2018.
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Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19181 Nr: 66-97.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Souza Menezes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Souza Barros - 

OAB:13.826-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Caso haja pedido de habilitação de advogado nos autos, proceda a 

Serventia com o trâmite necessário para que as publicações/ intimações 

vindouras sejam feitas em seu nome, evitando-se assim arguição de 

nulidade.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia – MT, 29/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21018 Nr: 1922-96.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bonfim Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21018

Previdenciário

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por MARIA BONFIM PEREIRA SOARES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, asseverando, que laborou como 

rurícola na qualidade de segurada especial durante a maior parte de sua 

vida.

 Sustenta que nasceu e foi criada na zona rural de Miracema do 

Tocantins/TO, exercendo o ofício de lavradora juntamente com a família. 

Casou-se com Manoel Fernandes Soares, lavrador, em 18 de dezembro 

de 1980 (fl. 14), e afirma que viveram trabalhando em diversas fazendas 

da região, dentre elas, PA Mãe Maria e Sítio Maria Helena por 4 anos. Há 

aproximadamente 9 anos está assentada na fazenda Gutierez.

Entende que os requisitos para a concessão do benefício encontram-se 

presentes.

 Em Decisão de fls. 17/18, foi concedido o benefício da Justiça Gratuita e 

determinada a citação da Autarquia requerida.

 Foi ofertada a contestação, arguindo a preliminar de falta de interesse 

processual, diante da ausência de prévio requerimento administrativo (fls. 

21/34).

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da requerente 

(fls. 45/49).

Foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido da autora (fls. 

50/55).

Recurso de apelação da Autarquia Requerida (fls. 58/71), seguindo-se do 

recurso adesivo da parte autora (fls. 74/80) e contrarrazões também da 

parte autora (fls. 81/87).

 O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento à 

apelação e concedeu provimento parcial à remessa oficial, tida por 

interposta, para anular a sentença e determinar que a parte autora 

procedesse ao requerimento administrativo junto ao INSS (fls. 98/105).

 Petitório da parte autora acostando aos autos o comprovante do 

indeferimento do requerimento administrativo (fl. 112).

Às fls. 115/123 a Autarquia Requerida ofertou contestação de mérito, 

pugnando pela improcedência do pedido, uma vez que não preenchidos os 

requisitos legais para concessão do benefício. A parte autora, por sua 

vez, apresentou impugnação à contestação às fls. 125/129.

Em audiência realizada em 31/10/2017, restou decidido o aproveitamento 

das provas já elaboradas e a desnecessidade de nova colheita da prova 

oral (fls. 143/144).

Autos conclusos pra sentença.

 É o relatório. Fundamento.

 Do mérito.

 Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural encontram-se estampados, principalmente, no art. 48 da 

lei 8.213/91, senão vejamos:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

Observa-se, portanto, para que a autora tenha o direito ao benefício 

previdenciário deve comprovar a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) 

anos e apresentar questões fáticas que deixam claro que ela exerceu 

atividades na condição de ruralista em regime de economia familiar no 

período citado.

Do requisito idade.

A autora nasceu em 10/11/1948, conforme documentos pessoais 

juntados. Nesse sentido é nítido que ela atingiu a idade mínima para 

aposentar-se.

Assim, resta agora analisar se a autora demonstrou por início de prova 

material, juntamente com prova testemunhal, o efetivo exercício de 

atividade rural pelo prazo legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 

8.213/91, imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Do requisito comprovação do prazo de carência do exercício efetivo de 

atividade rural.

Nesse tema, em atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, a 

autora juntou como início de prova material a Certidão de Casamento onde 

consta a profissão de lavrador do seu marido (fl. 14) e documento 

comprobatório do seu pré-cadastro no Programa de Reforma Agrária em 

29/12/2001 (fl. 15).

 Pelo entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes 

para configurar como início de prova material de que a autora exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos 

exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do 

trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não são 

registrados e ficam impossibilitados de apresentarem prova escrita do 

período trabalhado.

Esse é, também, o posicionamento da Jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A 

TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. 

REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO DE 

SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. - A 

legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 60 

anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 

aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 
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casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas.

(TRF-5 - AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - 

Página: 330 - Nº: 91 - Ano: 2008)

A respeito do assunto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais editou o enunciado 14: “Para a concessão de aposentadoria rural 

por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício”.

Destarte, ainda que na certidão de casamento conste apenas a profissão 

do marido da autora como lavrador, à companheira/esposa que participe 

das atividades rurais do grupo familiar também é reconhecida a condição 

de segurada especial, nos termos do artigo 11, VII, “c”, da Lei 8.213/91.

 Ademais, in casu, a comprovação do tempo de serviço na zona rural foi 

corroborada satisfatoriamente pela oitiva da testemunha, produzida em 

audiência de instrução e julgamento, gravado em mídia (fl. 49).

 As testemunhas Iranildes Rodrigues da Silva e Maria Souza de Jesus 

foram incisivas ao afirmar que a autora desenvolve atividade rural em 

regime de economia familiar há mais de 15 (quinze) anos.

 No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada.

Comprovado o exercício da atividade rural em regime familiar, entendo que 

o pedido de aposentadoria por idade rural formulado na inicial deve ser 

acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de segurada especial e 

manter essa qualidade independentemente do recolhimento completo das 

contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 8213/91).

Assim, considerando as explanações supra, cumpre declarar a autora 

segurada especial e conceder a ele o benefício da Aposentadoria Rural 

por Idade, consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes 

assinalados no dispositivo desta sentença.

DECIDO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora MARIA BONFIM PEREIRA SOARES, em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso:

 CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data da citação, consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que 

estabelece que, nesta hipótese, deverá ser considerada como data de 

entrada do requerimento administrativo a data do início da ação, para 

todos os efeitos legais.

 Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando.

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois 

de 10.09.1997 para fins de cálculo).

ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 

acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01.

 CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 02/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31983 Nr: 595-82.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes Souza Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31983

Previdenciário

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por IVANILDES SOUZA MARINHO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, asseverando, que laborou como 

rurícola na qualidade de segurada especial durante a maior parte de sua 

vida.

 Sustenta que nasceu e foi criada na zona rural de São Félix do 

Araguaia/MT, exercendo o ofício de lavradora juntamente com a família. 

Casou-se com Raimundo Barbosa Marinho, lavrador, em 11 de setembro 

de 1965 (fl. 17), e afirma que continuou a viver na zona rural desta mesma 

comarca, onde exerceram a atividade da agricultura em regime de 

economia família.

Entende que os requisitos para a concessão do benefício encontram-se 

presentes.

 Em Decisão de fls. 30/31, foi concedido o benefício da Justiça Gratuita e 

determinada a citação da Autarquia requerida.

 Foi ofertada a contestação, arguindo a preliminar de falta de interesse 

processual, diante da ausência de prévio requerimento administrativo (fls. 

34/49).

Na audiência de instrução foi ouvida uma testemunha da requerente (fls. 

74/76).

Foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido da autora (fls. 

77/83).

Recurso de apelação da Autarquia Requerida (fls. 84/99), seguindo-se 

das contrarrazões da parte autora (fls. 102/109).

 O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento à 

apelação (fls. 113/124).

 A Autarquia interpôs Recurso Especial (fls. 126/137) e Recurso 

Extraordinário (fls. 140/163), oportunidade em que o Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, após o julgamento do RE 631240 pelo Supremo 

Tribunal Federal, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos à 

vara de origem para formalização e prova da postulação administrativa 

(fls. 173/174).

 Petitório da parte autora acostando aos autos o comprovante do 

indeferimento do requerimento administrativo (fl. 176).

Às fls. 179/188 a Autarquia Requerida ofertou contestação de mérito, 

pugnando pela improcedência do pedido, uma vez que não preenchidos os 

requisitos legais para concessão do benefício.

Designação de audiência de instrução.

Em audiência realizada em 27/10/2017, restou decidido o aproveitamento 

das provas já elaboradas e a desnecessidade de nova colheita da prova 

oral (fls. 204/205).

Autos conclusos pra sentença.

 É o relatório. Fundamento.

 Do mérito.

 Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural encontram-se estampados, principalmente, no art. 48 da 

lei 8.213/91, senão vejamos:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 
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mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

Observa-se, portanto, para que a autora tenha o direito ao benefício 

previdenciário deve comprovar a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) 

anos e apresentar questões fáticas que deixam claro que ela exerceu 

atividades na condição de ruralista em regime de economia familiar no 

período citado.

Do requisito idade.

A autora nasceu em 14/02/1946, conforme documentos pessoais 

juntados. Nesse sentido é nítido que ela atingiu a idade mínima para 

aposentar-se.

Assim, resta agora analisar se a autora demonstrou por início de prova 

material, juntamente com prova testemunhal, o efetivo exercício de 

atividade rural pelo prazo legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 

8.213/91, imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Do requisito comprovação do prazo de carência do exercício efetivo de 

atividade rural.

Nesse tema, em atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, a 

autora juntou como início de prova material: Certidão de Casamento onde 

consta a profissão de lavrador do seu marido, Certidão da Justiça Eleitoral 

de 2008, que qualifica a autora como lavradora, e documento 

comprobatório da concessão de aposentadoria por idade a seu marido.

 Pelo entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes 

para configurar como início de prova material de que a autora exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos 

exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do 

trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não são 

registrados e ficam impossibilitados de apresentarem prova escrita do 

período trabalhado.

Esse é, também, o posicionamento da Jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A 

TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. 

REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO DE 

SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. - A 

legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 60 

anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 

aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 

casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas.

(TRF-5 - AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - 

Página: 330 - Nº: 91 - Ano: 2008)

A respeito do assunto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais editou o enunciado 14: “Para a concessão de aposentadoria rural 

por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício”.

Destarte, ainda que na certidão de casamento conste apenas a profissão 

do marido da autora como lavrador, à companheira/esposa que participe 

das atividades rurais do grupo familiar também é reconhecida a condição 

de segurada especial, nos termos do artigo 11, VII, “c”, da Lei 8.213/91.

 Ademais, in casu, a comprovação do tempo de serviço na zona rural foi 

corroborada satisfatoriamente pela oitiva das testemunhas, produzidas em 

audiência de instrução e julgamento, gravados em mídia (fl. 76).

 A testemunha Sebastiana Ferreira Coelho foi incisiva ao afirmar que a 

autora desenvolve atividade rural em regime de economia familiar há mais 

de 15 (quinze) anos.

 No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada.

Comprovado o exercício da atividade rural em regime familiar, entendo que 

o pedido de aposentadoria por idade rural formulado na inicial deve ser 

acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de segurada especial e 

manter essa qualidade independentemente do recolhimento completo das 

contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 8213/91).

Assim, considerando as explanações supra, cumpre declarar a autora 

segurada especial e conceder a ela o benefício da Aposentadoria Rural 

por Idade, consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes 

assinalados no dispositivo desta sentença.

DECIDO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora IVANILDES SOUZA MARINHO, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso:

 CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data da citação, consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que 

estabelece que, nesta hipótese, deverá ser considerada como data de 

entrada do requerimento administrativo a data do início da ação, para 

todos os efeitos legais.

 Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando.

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois 

de 10.09.1997 para fins de cálculo).

ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 

acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01.

 CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC.

 Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

São Félix do Araguaia/MT, 02/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41510 Nr: 1986-67.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Alves Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.
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Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 29/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44168 Nr: 929-77.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda Reis Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código N.º 44168

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por Maria Raimunda Reis Mota, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS.

Consta na exordial que a Autora cumpriu todos os requisitos para auferir o 

benefício previdenciário em tela, caso em que requereu a procedência do 

pedido externado, de tudo juntando documentos.

Citada, a parte Ré apresentou contestação na espécie, requerendo a 

improcedência do pedido (fls. 35/41). Às fls. 42/45, houve a impugnação 

da peça, apresentada pelo Autor.

O feito foi saneado às fls. 46/47. Posteriormente, em audiência de 

instrução e julgamento às fls. 56/60, restaram colhidos os depoimentos 

pessoais da Requerente e das testemunhas Gil Lima Luz e Roberto Silva 

dos Santos. Foram apresentados em audiência os memoriais pela parte 

Autora, restando prejudicado os memoriais da Parte Ré, posto que 

ausente na oralidade.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de ação previdenciária, objetivando a parte Autora 

aposentadoria rural por idade.

A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos:

“a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, 

§ 1º);

 b) a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e

 c) a condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, a), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII).” (TRF da 1ª Região - 

Processo: AC 0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, 

Convocado: JUIZ FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES 

(CONV.), Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 

23/11/2010, Data da Decisão: 08/11/2010. )

Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo.” (STJ - AGA - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator 

- GILSON DIPP, DJ DATA:13/12/2004 PÁGINA:424.)

Nessa senda, o STJ elenca alguns documentos que podem comprovar a 

condição de trabalhador rural:

1.1 “Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil”. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

 1.2 “Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor”. (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

1.3 “Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente”. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127);

1.4 “Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do 

marido da requerente”. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180);

1.5 “Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido”. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

1.6 “A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos”. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

1.7 “Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente”. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

1.8 “Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente”. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

1.9 “Material fotográfico do exercício do trabalho”. RESP 147638/SP, Min. 

José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

1.10 “CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente”. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.11 “Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente”. 

(RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; 

RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.12 “Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador”. 

(RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

1.13 “Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária”. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

1.14 “Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente”. (RESP 252055/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326);

1.15 “Escritura publica de imóvel rural”. (RESP 116581/RS, Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

1.16 “Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado 

regime de economia familiar”. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 28-2-2000, p. 134);

1.17 “Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos”. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122).

Analisados os documentos juntados pela parte Autora em conjunto com a 

prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, exerceu 

atividade rural pelo período mínimo exigido em lei.

 Listo os documentos juntados pela parte Autora que servem como prova 

do exercício da atividade rural, vejamos:

I – Declaração do chefe da coordenadoria técnica da FUNAI em São Félix 

do Araguaia/MT, afirmando que a autora morou com Oneildo Moreira Mota 

no retiro Lago do Mamão, ilha do Bananal/TO, entre 1964 e 1980 (fl. 19);

II – Declaração de compra e venda de um direito de posse de um imóvel 

rural situado no município de Luciara/MT em nome de Oneildo Moreira Mota, 

documento registrado em cartório do mesmo município e datado de 

29/08/1980 (fl. 20);

III – Declaração de cessão de direitos possessórios por meio do qual a 

autora adquire os direitos possessórios da Fazenda Nova Manhã, 33 
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hectares, localizada próximo ao Povoado São Bento, cidade de Luciara/MT 

(fls. 21/22);

IV – Carteira do INAMPS, na qual consta que é beneficiária de Oneildo 

Moreira Mota, trabalhador rural (fl. 23);

V – Declaração de exercício de atividade rural expedida pelo sindicado 

dos trabalhadores rurais de Luciara/MT em nome da autora, datado de 

25/02/2013 (fls. 25/27);

VI – Declaração expedida pelo INDEA afirmando que a autora possui 

cadastro ativo no INDEA , datado em 22/04/2015 (fl.28);

VII – Certidão de Nascimento de Ivanilde Reis Mota, filha da autora e de 

Oneildo Moreira Mota, ambos os pais registrados como lavradores (fl. 29);

VIII - Certidão de Nascimento de Ocinan Reis Mota, filho da autora e de 

Oneildo Moreira Mota, ambos os pais registrados como lavradores (fl. 30);

IX - Certidão de Nascimento de Ocimar Reis Mota, filho da autora e de 

Oneildo Moreira Mota, ambos os pais registrados como lavradores (fl. 31);

X – Declaração do Sindicato dos trabalhadores rurais afirmando que a 

autora encontra-se em dia com as suas contribuições sindicais (fls. 

32/33).

Consoante demonstrado acima, a prova documental juntada é 

suficientemente robusta, uma vez que fez prova, mesmo que de forma 

intercalada, do exercício da atividade rural da Autora nos 15 (quinze) anos 

que antecedem o requerimento administrativo do benefício pleiteado (fls. 

17), conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CARÊNCIA. LABOR RURAL NO 

PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. 

REQUISITO. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no 

sentido de que é necessária a prova do labor rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício de aposentadoria por 

idade, conforme arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/1991. Nesse sentido: AgRg 

no REsp 1.342.355/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

26.8.2013; AgRg no AREsp 334.161/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 6.9.2013. 2. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se 

conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Cumpre 

ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos 

interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro 

Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 549874 SP 2014/0178981-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/11/2014)”.

Ainda, o depoimento testemunhal colhido corrobora a prova documental 

apresentada, uma vez que as testemunhas Roberto Silva dos Santos e Gil 

Lima Luz afirmam conhecer a autora desde a época em que convivia com 

Oneildo Moreira Mota no retiro Lago do Mamão, Ilha do Bananal/TO, em 

meados da década de 1970. Lugar em que conviviam em regime de 

economia familiar através da atividade rurícola, tais como gado e frutos da 

terra.

 As testemunhas afirmaram também que a autora e seu falecido 

companheiro, Oneildo Moreira Mota, mudaram-se em 1980 para a Fazenda 

Lago dos Troques, município de Luciara/MT, onde continuaram a exercer 

sua agricultura de subsistência.

Desde 2007, afirmam, por fim, que a autora reside no pequeno imóvel rural 

denominado Fazenda Nova Manhã, município de Luciara/MT, lugar em que 

vive do plantio de pequenas hortaliças e criação de poucas cabeças de 

gado até os dias de hoje.

Com a prova testemunhal conseguiu-se provar a existência de mais de 15 

anos de atividade rural da autora até a data do prévio requerimento 

administrativo.

 Dessa forma, consoante entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, houve início de prova material corroborado pela 

prova testemunhal, o que é suficiente para fundamentar a concessão do 

benefício pleiteado, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. A concessão de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural está condicionada à presença dos seguintes requisitos: contar 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de 

idade, se homem, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. O Autor cumpriu o requisito etário, eis que 

completou 60 anos em 07/04/2012 (nascimento em 07/04/1952 - fls. 14), 

daí restando atendido o requisito etário mencionado no item 1. 3. No caso 

dos autos, verifica-se que o autor instruiu a inicial com documentos 

comprobatórios de sua atividade campesina durante o período de 

carência, que, no seu caso, é de 180 meses. [...] Por sua vez, as 

testemunhas ouvidas em audiência foram categóricas ao afirmarem que 

conhecem o autor acerca de 15 anos, e este sempre exerceu atividade 

rural, em regime de economia familiar, auxiliado por seus dois filhos, 

restando atendido o disposto nos artigos 55, § 3º e 143 da Lei nº 

8.213/91. Assim, deve ser reformada a sentença para deferir o pedido de 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, desde a DER em 

15/01/2015. [...] 6. Apelação da autora a que se dá provimento para, 

reformando a sentença, julgar procedente o pedido. (AC 

0049703-55.2015.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 14/11/2017)

Assim, restando provado que a Autora exerceu labor rural pelo mínimo 

exigido legalmente, nos termos do artigo 142 da Lei n. 8.213/91, e 

contando atualmente com 60 (sessenta) anos de idade (fl. 14), a 

procedência dos pedidos contidos na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

exordial e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para o 

fim de CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário em favor 

de Maria Raimunda Reis Mota, no valor de um salário mínimo mensal, 

incluindo o 13º, devidos desde a data do requerimento administrativo.

Em relação às prestações em atraso, a correção monetária e os juros 

incidirão a partir da citação (Súmula 204 do STJ).

Após inúmeros debates sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal 

uniformizou jurisprudência nos moldes do julgamento realizado em 

25/3/2015, nas ADI’s 4425 e 4357.

Desta forma, os juros de mora devem ser de 0,5% ao mês até 29/06/2009 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela MP 2.180-35/2001); de 

30/06/2009 a 25/03/2015 devem observar a remuneração básica da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela 

Lei 11.960/09); e a partir de 26/03/2015, os juros serão de 0,5% ao mês 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela MP 2.180-35/01).

 A correção monetária deve ser pela média aritmética entre o INPC e IGP/DI 

(Decreto n. 1.544/95); de 30/06/2009 a 25/03/2015 deve observar a 

remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09); a partir de 26/03/2015, pelo 

IPCA-E.

Assim entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA - URV 

- JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITO DA 

FAZENDA PÚBLICA - DEDUÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA E AO 

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - REALIZAÇÃO SOMENTE QUANDO DO 

EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O 

Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente 

deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época 

em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda 

auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com 

parâmetro no montante global pago extemporaneamente. 2- Os descontos 

legais - previdenciários e fiscais - que incidem sobre a condenação devem 

ser implementados somente quando do efetivo pagamento. 3- Em vista da 

modulação dos efeitos das ADI s 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal 

Federal, a fórmula de atualização e juros moratórios conferida pelo art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 

11.960/90, que tem aplicação no presente caso, vigorará até 25.03.15, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E), como fator de atualização monetária. (Ag 

110006/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (TJ-MT - 

AGV: 01100067220158110000 110006/2015, Relator: DRA. VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 15/12/2015, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2016).

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.
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 CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do Art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º, da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 1.000 (mil) salários mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132476 Nr: 2197-69.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Vaz Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código N.º 132476

Sentença

Vistos em correição.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

proposta por Vera Lúcia Vaz Teodoro, devidamente qualificada nos autos 

em epígrafe, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Consta na exordial que a Autora cumpriu todos os requisitos para auferir o 

benefício previdenciário em tela, caso em que requereu a procedência do 

pedido externado, de tudo juntando documentos.

Citada, a parte Ré apresentou contestação na espécie, requerendo a 

improcedência do pedido (fls. 27/35).

 Às fls. 37/40, houve a impugnação da peça, apresentada pelo Autor.

O feito foi saneado às fls. 41/42.

 Posteriormente, em audiência de instrução e julgamento às fls. 52/56, 

restaram colhidos os depoimentos pessoais da Requerente e a oitiva das 

testemunhas Dalva Sousa Luz e Nilva Maria Almeida. Foram apresentados 

em audiência os memoriais pela parte Autora, restando prejudicado os 

memoriais da Parte Ré, posto que ausente na oralidade.

 Conforme petição juntada às fls. 60/61, verifico que foi cumprida a 

diligência determinada à fl. 59.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Inexistindo irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade.

Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural encontram-se estampados, principalmente, no art. 48 da 

lei 8.213/91, senão vejamos:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

Observa-se, portanto, para que a autora tenha o direito ao benefício 

previdenciário deve comprovar a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) 

anos e apresentar questões fáticas que deixam claro que ela exerceu 

atividades na condição de ruralista em regime de economia familiar no 

período citado.

Do requisito idade.

A autora nasceu em 07/01/1958, conforme documentos pessoais 

juntados. Nesse sentido é nítido que ela atingiu a idade mínima para 

aposentar-se.

Assim, resta agora analisar se a autora demonstrou por início de prova 

material, juntamente com prova testemunhal, o efetivo exercício de 

atividade rural pelo prazo legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 

8.213/91, imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Do requisito comprovação do prazo de carência do exercício efetivo de 

atividade rural.

Nessa senda, o STJ elenca alguns documentos que podem comprovar a 

condição de trabalhador rural:

1.1 “Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil”. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

 1.2 “Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor”. (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

1.3 “Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente”. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127);

1.4 “Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do 

marido da requerente”. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180);

1.5 “Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido”. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

1.6 “A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos”. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

1.7 “Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente”. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

1.8 “Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente”. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

1.9 “Material fotográfico do exercício do trabalho”. RESP 147638/SP, Min. 

José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

1.10 “CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente”. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.11 “Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente”. 

(RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; 

RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.12 “Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador”. 

(RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

1.13 “Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária”. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

1.14 “Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente”. (RESP 252055/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326);

1.15 “Escritura publica de imóvel rural”. (RESP 116581/RS, Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

1.16 “Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado 

regime de economia familiar”. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 28-2-2000, p. 134);

1.17 “Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos”. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122).

Nesse tema, em atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, a 

autora juntou como início de prova material:

 I – Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, atestando a compra da 

Fazenda Santa Inês, de aproximadamente 168 ha, situada no município de 

São Félix do Araguaia, em 12/01/1981, pelo marido da autora, RENATO 
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TEODORO DA SILVEIRA FILHO. Consta ainda a profissão dele como sendo 

agropecuarista (fl. 19);

II – Ficha de cadastro de estabelecimento rural realizado em 23/03/2015 no 

INDEA/MT pela autora (fl. 20);

III – Conta de energia em nome da autora com endereço situado em 

estrada rural (fl. 21);

IV – Declaração emitida pelo secretário da Escola Municipal de Educação 

Infantil e Fundamental Betel afirmando que o neto da autora é usuário do 

transporte escolar em razão de ser morador da zona rural, residindo com 

ela na Fazenda Nossa Senhora do Rosário (fl. 22);

V – Ficha de inscrição no Sistema municipal de saúde informando que a 

autora reside na Fazenda Nossa Senhora do Rosário, consta ainda que é 

agricultora e vive dos produtos de sua terra (fl. 23);

VI – Declaração emitida pelo Sindicato Rural de São Félix do Araguaia/MT 

afirmando que autora é produtora rural e proprietária da fazenda Nossa 

Senhora do Rosário (fl. 24).

 Pelo entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes 

para configurar como início de prova material de que a autora exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos 

exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do 

trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não são 

registrados e ficam impossibilitados de apresentarem prova escrita do 

período trabalhado.

Esse é, também, o posicionamento da Jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A 

TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. 

REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO DE 

SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. - A 

legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 60 

anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 

aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 

casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas.

(TRF-5 - AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador 

Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - 

Página: 330 - Nº: 91 - Ano: 2008)

A respeito do assunto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais editou o enunciado 14: “Para a concessão de aposentadoria rural 

por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício”.

Ademais, in casu, a comprovação do tempo de serviço na zona rural foi 

corroborada satisfatoriamente pelas oitivas das testemunhas, produzidas 

em audiência de instrução e julgamento, gravados em mídia (fl. 56).

 As testemunhas Dalva Sousa Luz e Nilva Maria Almeida foram uníssonas 

no sentido de que a autora exercia exclusivamente atividade rural em 

regime de economia familiar há muitos anos, inclusive por prazo superior 

ao legal.

 No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da 

atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática do Código de 

Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras 

provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a 

confirmação e o esclarecimento da prova material juntada.

Com a prova testemunhal conseguiu-se provar a existência de mais de 15 

anos de atividade rural da autora até a data do prévio requerimento 

administrativo.

 Dessa forma, consoante entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, houve início de prova material corroborado pela 

prova testemunhal, o que é suficiente para fundamentar a concessão do 

benefício pleiteado, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. A concessão de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural está condicionada à presença dos seguintes requisitos: contar 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de 

idade, se homem, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondentes à carência do benefício pretendido (art. 48, 

§§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. O Autor cumpriu o requisito etário, eis que 

completou 60 anos em 07/04/2012 (nascimento em 07/04/1952 - fls. 14), 

daí restando atendido o requisito etário mencionado no item 1. 3. No caso 

dos autos, verifica-se que o autor instruiu a inicial com documentos 

comprobatórios de sua atividade campesina durante o período de 

carência, que, no seu caso, é de 180 meses. [...] Por sua vez, as 

testemunhas ouvidas em audiência foram categóricas ao afirmarem que 

conhecem o autor acerca de 15 anos, e este sempre exerceu atividade 

rural, em regime de economia familiar, auxiliado por seus dois filhos, 

restando atendido o disposto nos artigos 55, § 3º e 143 da Lei nº 

8.213/91. Assim, deve ser reformada a sentença para deferir o pedido de 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, desde a DER em 

15/01/2015. [...] 6. Apelação da autora a que se dá provimento para, 

reformando a sentença, julgar procedente o pedido. (AC 

0049703-55.2015.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 14/11/2017)

Comprovado o exercício da atividade rural em regime familiar, entendo que 

o pedido de aposentadoria por idade rural formulado na inicial deve ser 

acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de segurada especial e 

manter essa qualidade independentemente do recolhimento completo das 

contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 8213/91).

Assim, considerando as explanações supra, cumpre declarar a autora 

segurada especial e conceder a ela o benefício da Aposentadoria Rural 

por Idade, consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes 

assinalados no dispositivo desta sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

CONDENAR o INSS a conceder o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade em favor de Vera Lúcia Vaz Teodoro, no 

valor de um salário mínimo mensal, incluindo o 13º, devidos desde a data 

do requerimento administrativo. E, por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.

Em relação às prestações em atraso, a correção monetária e os juros 

incidirão a partir da citação (Súmula 204 do STJ).

Após inúmeros debates sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal 

uniformizou jurisprudência nos moldes do julgamento realizado em 

25/3/2015, nas ADI’s 4425 e 4357.

Desta forma, os juros de mora devem ser de 0,5% ao mês até 29/06/2009 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela MP 2.180-35/2001); de 

30/06/2009 a 25/03/2015 devem observar a remuneração básica da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela 

Lei 11.960/09); e a partir de 26/03/2015, os juros serão de 0,5% ao mês 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela MP 2.180-35/01).

 A correção monetária deve ser pela média aritmética entre o INPC e IGP/DI 

(Decreto n. 1.544/95); de 30/06/2009 a 25/03/2015 deve observar a 

remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09); a partir de 26/03/2015, pelo 

IPCA-E.

Assim entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA - URV 

- JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITO DA 

FAZENDA PÚBLICA - DEDUÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA E AO 

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - REALIZAÇÃO SOMENTE QUANDO DO 

EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O 

Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente 

deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época 

em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda 
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auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com 

parâmetro no montante global pago extemporaneamente. 2- Os descontos 

legais - previdenciários e fiscais - que incidem sobre a condenação devem 

ser implementados somente quando do efetivo pagamento. 3- Em vista da 

modulação dos efeitos das ADI s 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal 

Federal, a fórmula de atualização e juros moratórios conferida pelo art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 

11.960/90, que tem aplicação no presente caso, vigorará até 25.03.15, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E), como fator de atualização monetária. (Ag 

110006/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (TJ-MT - 

AGV: 01100067220158110000 110006/2015, Relator: DRA. VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 15/12/2015, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2016).

Por oportuno, tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em 

julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do Art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, nos 

termos do inciso I do art. 3º, da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no Art. 496, § 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 1.000 (mil) salários mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 São Félix do Araguaia – MT, 02 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133005 Nr: 134-37.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelomar Ferreira da Silva, Eva Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Iderlan Perim, Nilza de Lourdes 

Dalla Nora Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Erivânia Ferreira da Silva - OAB:12434 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 31 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50981 Nr: 485-97.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

 Vistos em correiçãoConsiderando que ainda não foi realizada a perícia 

médica, nomeio, o médico Dr. Dr. Fábio Manoel dos Passos, médico inscrito 

com a CRM-MT 6816, cuja clínica fica localizada à Rua Arnaldo Jorge da 

Cunha, 465, Centro, Telefone n.º (65) 3225-1304, Telefone celular n.º (65) 

9992-3635, Cidade de Porto Esperidião/MT, para responder aos quesitos 

apresentados.Os custos da perícia, em regra, devem ser rateados pelas 

partes, contudo, diante da parte requerente ser beneficiária de justiça 

gratuita, será custeada em 50% pelo Estado de Mato Grosso, nos termos 

do que dispõe o art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil, e os outros 

50% serão suportados pela parte Requerida.A partes, no prazo de 15 

(quinze dias), poderão indicar assistente técnico e formular quesitos. Se 

houver formulação de quesito cuja resposta implique trabalho 

excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos 

honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Após a apresentação dos quesitos, intime-se o perito para 

que manifeste concordância com a nomeação, no prazo de 05 (cinco dias) 

e para que, em aceitando, no mesmo prazo, apresente proposta de 

honorários. Após, intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 05 

(cinco dias), querendo, manifeste-se sobre a proposta de honorários. Se 

ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o 

perito para que se manifeste a respeito em 05 (cinco dias), tornando os 

autos conclusos a seguir para arbitramento.Caso não haja oposição ao 

valor dos honorários, venham-me conclusos para homologação do valor 

apresentado ou arbitramento do que se entender como correto. Fixado o 

valor da perícia, a parte requerida deverá depositar o valor que lhe 

corresponde em juízo. Após, expeça-se alvará de levantamento ao médico 

perito, comunicando-lhe para que sejam iniciados os trabalhos, devendo 

este informar as partes do início de sua a realização para, caso queiram, 

possam acompanhar, e deverá concluí-lo e entregá-lo a este juízo em 30 

(trinta) dias.Após, realizada a perícia, dê-se vista às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60735 Nr: 7044-79.2017.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilton Aguilera de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 

403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50981 Nr: 485-97.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 681 de 716



 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da 

parte autora para ciência da designação de perícia médica para o dia 

07/02/2018, a partir das 15:00hs, que realizar-se-á na sede do Fórum da 

Comarca de Porto Esperidião-MT à Rua Juscelino Kubtischek, Bairro: 

Centro, Cidade: Porto Esperidião-MT Cep:78240000, Fone: (65) 3225 1583.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 10311 Nr: 5-71.2002.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - C E F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Porto Esperidião Ltda, Marco Antônio 

Marques dos Reis, Francisco Messias da Costa, Adir Busar Raimundo, 

José Coelho Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudencio Borges - 

OAB:3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com 

artigo 482, VI e 701 inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora para promover o 

regular andamento do feito, especialmente quanto a citação de todos os 

executados, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54909 Nr: 1248-30.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério da Silva Rocha, Rafael Herrera de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18387, Rafaella Paiva 

Coelho - OAB:18672

 Nos termos do artigo 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c artigo 203, 

§4° do Código de Processo Civil c.c com itens 2.17.4.7 da C.N.G.C, 

impulsiono os autos com a finalidade promover a intimação do(a) 

advogado(a), Dr. Rafael Herrera de Oliveira – OAB/MT 18387, para que 

providencie a devolução dos autos nº 1248-30.2014.811.0098 – ID 54909, 

no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, 

assim como ADVERTI-LO na forma da Lei sobre as penalidades legais, 

nos termos do artigo 234 do CPC: 1.Perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo; 

2.Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa; 

3.Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58811 Nr: 1073-65.2016.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 Trata-se de Ação de demanda de divórcio litigioso.

À fl. 22, houve composição entre as partes, as quais pugnaram pela 

homologação do acordo e extinção do feito. Consignou-se também que a 

parte requerida não tem condições de arcar com as custas processuais.

É o Relatório.

FUNDAMENTO. DECIDDO.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça feito pela requerida, pois a lei 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família –§ 2º e 3º, do art. 99º do Código de Processo 

Civil - elemento este suficiente para caracterizar a presunção de 

veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes 

nos autos indícios em sentido contrário.

HOMOLOGO PARA QUE OPEREM SEUS JURÍDICOS E LEGAIS E EFEITOS O 

ACORDO FEITO PELAS PARTES À FL. 22, razão pela qual, JULGO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil.

As custas processuais devem ser suportadas igualmente pelas partes, 

nos termos do que dispõe o art. 90, § 2º do Código de Processo Civil. 

Todavia, por serem beneficiárias da gratuidade da justiça fica suspensa a 

exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, caso em que 

decorrido este prazo sem alteração da condição insuficiência financeira 

das partes estará prescrita sua eventual execução.

Não há honorários sucumbenciais, em razão da ausência de pretensão 

resistida.

Fixo honorários ao advogado dativo Dr. José de Barros Neto em R$ 500,00 

(quinhentos reais).

P.R.I e Cumpra-se.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 2831-36.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, 

EDNA CRISTINA VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35701 Nr: 440-45.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOEL GOMES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente (Procurador do Município) para prosseguir no 

feito, sob pena de extinção, eis que já transcorreu o prazo requerido. 

Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8652 Nr: 666-36.2004.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Basso, GERALDO BASSO, ANTÔNIO 

PAULETTO, ROQUE JOSÉ SCODRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio carlos Rosa - 

OAB:4990-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Arlindo José Vogel - 

OAB:5.360-A/MT, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 Vistos em correição.

 SECRETARIA: atualize o cadastro dos advogados no sistema Apolo.
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 Intime-se o autor para manifestação e prosseguimento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32092 Nr: 879-27.2013.811.0080

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - 

OAB:9.305/MT, RAQUEL NARDÃO - OAB:17.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a apelação. Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33252 Nr: 525-65.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.F. TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Euclides de Oliveira - 

OAB:22.016/GO

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40773 Nr: 829-93.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SANTANA MESSIAS, MARCELO SALAZER 

RUBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Santos da SIlva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA 

- OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR

 Vistos em correição.

Aguarde-se o período de suspensão. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32130 Nr: 918-24.2013.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Claudio Rocha da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152 -B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 Vistos em correição.

 Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33352 Nr: 610-51.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Muhl - OAB:15658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33911 Nr: 1053-02.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

manifestação. (§ 1º do art. 477 do NCPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34335 Nr: 1324-11.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CARLA AREND 

BATISTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDIANO SANTOS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386

 Vistos em correição.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35944 Nr: 579-94.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIA GRUN SCHUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Liege Winkelmann de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP/217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36604 Nr: 838-89.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO HOLANDA NUNES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M5 Industria e Comercio LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REF 50: Defiro. Certifique-se o trânsito em julgado, promovendo os atos 

necessários e pendentes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43594 Nr: 2329-97.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45345 Nr: 377-49.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMOIL IVANOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9012-DF

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11113 Nr: 1204-80.2005.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idacir Steffens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, André Luiz S.De Souza - OAB:226.887 OAB/SP, Arivaldo 

Moreira da Silva - OAB:61067/SP, CARLOS ALBERTO MARTINS 

VIEIRA - OAB:57015/MG, CLAUDIONOR MARIANO PANTOJA - 

OAB:5853/RS, Daiani Aparecida Rossini Vidal - OAB:131.551-E, Danilo 

Augusto Cobianchi Da Costa - OAB:22363-A, GERALDO LINS DE 

SALES - OAB:16490/MG, Irazon Carlos Aires Júnior - OAB:2426, 

JOSE ALBARI SLOMPO DE LARA - OAB:6668/PR, JOSE ALTEVIR 

BARBOSA DA CUNHA - OAB:6891 OAB/PR, José Antonio Moreira - 

OAB:62.724 SP, Julia Sara Accioly Quirino - OAB:4334, Karina Da 

Silva Beloto - OAB:212981, Leonardo Henrique Viecili Alves - 

OAB:193229, Luiz Fernando Decanini - OAB:6865-A/MT, Marcia 

Maria Soares Barros - OAB:11828-PA, MARCOS ALVES BARBOSA 

NETO - OAB:66357/MG, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE 

REIS - OAB:130124/SP, NADIR CARDOSO VITORIANO - OAB:170196/SP, 

OSCAR JOSE REGINALDO MARTINS - OAB:978 OAB/MT, Pedro Vitor 

Pizzolante - OAB:128.711-E, Rogério Bergonso Moreira da Silva - 

OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.
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Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30051 Nr: 957-89.2011.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Sirena, Neusa Lazaretti Sirena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos em correição.

 Intime-se o requerido para pagamento das custas processuais.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31171 Nr: 1212-13.2012.811.0080

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Indaia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGHTON DA SILVA RODRIGUES, 

ANTONIO DE TAL, CASSIO DE TAL, Vicente de Tal, José Antonio Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32486 Nr: 1257-80.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. C. ROHDEN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. TRANSPORTES LTDA - ME, EDIMAR 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751/MT, Andre Luiz Soares Bernardes - 

OAB:13.613/MT, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582/MT, 

SARA COSTA DE OLIVEIRA - OAB:18.587/MT, VINICIUS DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:28.789-GO

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte exequente para manifestação.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33347 Nr: 605-29.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SCHONS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Muhl - OAB:15658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062 OAB/MT.

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33349 Nr: 607-96.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO BACKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Muhl - OAB:15658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062 OAB/MT.

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33351 Nr: 609-66.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS PASSINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Muhl - OAB:15658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).
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Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34364 Nr: 1339-77.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RESCHKE ME, Vilmar Reschke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT/11.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34489 Nr: 1401-20.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Calupa Ltda, Cirineu de Aguiar, 

PAULO SÉRGIO AGUIAR, Aluízio de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:25100

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34518 Nr: 1427-18.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doronildes Castro da Silva, Dorotildes Medrado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ferreira de Azara, Thiago da Mata 

Faleiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O sistema Infojud implica quebra do sigilo fiscal constitucionalmente 

assegurado, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. A 

expedição de ofícios à Receita Federal para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna.

 Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade.

 Na espécie, verifico que o interesse individual meramente patrimonial não 

pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo tutelada 

constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição Federal).

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação (Bacenjud) ou as 

expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se 

justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao 

alcance da parte interessada. Admitir o contrário seria possibilitar que o 

Juiz substitua as partes no cumprimento das obrigações que lhes 

incumbam.

 Por esta razão o pedido não vinga.

Aguarde-se pelo prazo de 30 dias. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35558 Nr: 369-43.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE ELIZABETH GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se, conforme novo endereço. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35702 Nr: 441-30.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17066, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:13.617 MT

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação e em constância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação do decreto da 

custódia cautelar "estando as coisas assim como estão" (rebus sic 

stantibus), resguardada eventual e posterior alteração fática.Defiro os 

pedidos formulados pelo Ministério Público (itens 2 e 3). Certifique-se a 

Secretaria acerca da expedição da carta precatória para a oitiva da 

testemunha Keli.Intime-se a Psicóloga da equipe multidisciplinar deste Juízo 

a fim de que complemente o parecer lançado nos autos, conforme pleito 

ministerial, no prazo imprescindível de 15 (quinze) dias.Outrossim, designo 

audiência de continuação para o dia ___/02/2018.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se. Intimem-se. Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 602-40.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Mauricio Almeida - 

OAB:10445/O

 Vistos em correição.

Determino a conversão do feito em "cumprimento de sentença".

Intime-se o devedor para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor da 

dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, 

§1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48024 Nr: 1574-39.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAZILIO MASUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 
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NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA 

- OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48393 Nr: 1727-72.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO 

ESTADO DO TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE ARAÚJO GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDINO DE ABREU NETO - 

OAB:4232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimar parte exequente para prosseguir em 10 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53258 Nr: 4327-66.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a ausência de elementos para a convessão do pedido 

liminar, postergo a sua apreciação para análise em momento oportuno.

Cite-se, na forma requerida.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32585 Nr: 1355-65.2013.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRATERRA RIO PRETO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON WISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se o exequente para manifestação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17971 Nr: 1160-85.2010.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdAeXS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAAL, RG, RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte autora para manifestação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35469 Nr: 330-46.2015.811.0080

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FABRICIO LAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ROMERO FILHO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Rafael César do Nascimento - OAB:16.056 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo, conforme se observa da certidão 

retro.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 

determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32796 Nr: 98-68.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michiel Elias Bolsoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A-MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826-A/MT, José Alberto Couto Maciel - OAB:513/DF

 2. DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz:

 Considerando-se a proposta de acordo formulada pela empresa ré 

(juntada os autos), bem como a aceitação da parte autora, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado 

entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo (o prazo é de 60 

dias, sob pena de multa no montante de 30%), nos termos do art. 922 do 

NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 
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cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

P.R.I.C.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44532 Nr: 2854-79.2016.811.0080

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAISA MACIEL DOS SANTOS VEZARO,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se o falecimento do beneficiário (por causa diversa da 

alegada neste feito), verifico a perda do objeto e, consequentemente, a 

carência da ação.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, por 

ausência de interesse processual.

Não há custas ou honorários advocatícios pendentes.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48764 Nr: 1932-04.2017.811.0080

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNIR JACOB, Franciele Gorgen Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado, bem como a inércia da parte.

Eventualmente, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48909 Nr: 2060-24.2017.811.0080

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAIMBÉ MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DELMIR FUCKS, MARECI PINTO 

FUCKS, ODÍLIO BALBINOTTI FILHO, TÂNIA MARIA BOZELLI BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON ANTONIO FERREIRA - 

OAB:6501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão inicial. Cite-se, conforme requerido. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51514 Nr: 3243-33.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DE CARVALHO SCHMOLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação juntada em 01/02/2018, ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 2673-47.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação juntada em 01/02/2018, ref. 

17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46372 Nr: 744-76.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MORINIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar a impugnação à contestação juntada em 01/02/2018, ref. 

18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48933 Nr: 2039-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Vargas Lemes EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 

31/01/2018, ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50493 Nr: 2799-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNARDINA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar a impugnação à contestação juntada em 01/02/2018, ref. 

17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52345 Nr: 3646-02.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiney Pereira Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Vieira de Freitas 

Prado - OAB:21349/GO

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao Defensor do 

Réu a se manifestar sobre a juntada do mandado de intimação de 

01/02/2018 ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52372 Nr: 3652-09.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO JUSTINIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 01/02/2018 ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52597 Nr: 3754-31.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANATIEL DOMINGOS DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA - 

OAB:17912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos juntados em 01/02/2018 ref. 14.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 38261 Nr: 1254-44.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar de Oliveira Rodrigues, Gilcimar de 

Oliveira Rodrigues - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48496 Nr: 3164-38.2017.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailson Teixeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Gilson Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:21711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1-) DEFIRO a abertura do inventário.

 2-) NOMEIO Jailson Teixeira Gomes como inventariante, considerando que 

se cuida de filho, que, intimado da nomeação, prestará, dentro de cinco 

(05) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, 

bem como, para apresentar as primeiras declarações no prazo de vinte 

(20) dias, tomando-se por termo,

 3-) CITEM-SE, após, o órgão do Ministério Público e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública Estadual 

(CPC, artigo 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias (CPC, artigo 

629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, 

artigo 634), manifestando-se expressamente.

4-) Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em dez (10) dias (CPC, artigo 637).

 5-) Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) dias (CPC, artigo 

638).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4929 Nr: 442-85.2004.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Silvio Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Rogério de Vieira, José Gomes Peppes, 

Antonio Leonor Danes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 442-85.2004.811.0052 – Código: 4929

Vistos em correição.

Considerando o retorno da missiva às fls. 523/555, INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste.

Com o transcurso do prazo, reitere a intimação na modalidade pessoal e 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art.485 do CPC/15).

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37150 Nr: 765-07.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Maria de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 765-07.2015.811.0052 – Código: 37150

DESPACHO

Vistos em correição.

INTIMEM-SE a parte autora, bem como o perito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem-se quanto à realização da perícia designada à 

ref. 36, devendo, o médico, proceder a juntada do respectivo laudo 

pericial, caso tenha ocorrido.

Reiterem-se os ofícios de refs. 41 e 42.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 38192 Nr: 1231-98.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Anderson Ortiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio da Silva Almeida - 

OAB:OAB/MT 16358

 Processo nº 1231-98.2015.811.0052 (código 38192)

Vistos em correição.

Diante da tempestividade (ref. 113), recebo o RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 112), em seus efeitos legais (art. 

597, do Código de Processo Penal).

INTIME-SE a defesa de DIOGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA para que, no 

prazo de 8 (oito) dias, apresente contrarrazões.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44279 Nr: 981-94.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a partes para se manifestar acerca da 

complementação do Laudo Pericial de ref. 37, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48496 Nr: 3164-38.2017.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailson Teixeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Gilson Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:21711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, assinando o Termo de Compromisso, bem como, apresentando as 

primeiras declarações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49296 Nr: 3566-22.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Rafaela Izidio da Silva, FIdS, RRIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Cicero de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA CAROLINE FERREIRA 

MACHADO - OAB:21711/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), eis que DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso 

inverídico as alegações e DETERMINO a tramitação prioritária do feito, eis 

que a demanda é pautada sob os interesses inerentes do menor, nos 

termos do art. 1.048, II do NCPC e art. 4ª, alínea “b” do ECA.

Em razão da não comprovação da renda do alimentante, somada à 

quantidade de filhos, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente e mais 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, incidindo sobre 

13º (décimo terceiro) salário, a partir da citação e prosseguindo até 

decisão final da causa, devendo a parte demandante informar o número 

da conta a ser depositado o valor em questão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 No tocante à incidência da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro 

salário, eis os entendimentos jurisprudenciais:

“TJ-DF - Apelação Cí-vel APL 696173420078070001 DF 

0069617-34.2007.807.0001 (TJ-DF) Data de publicação: 18/05/2010 

Ementa: FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. PENSÃO 

ALIMENTÍCIA. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 

POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - A VERBA ALIMENTÍCIA DEVE INCIDIR SOBRE A 

QUANTIA RECEBIDA PELO ALIMENTANTE A TÍTULO DE DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO, UMA VEZ QUE COMPÕE SUA REMUNERAÇÃO, NÃO 

POSSUINDO CARÁTER INDENIZATÓRIO. 2 - HAVENDO SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA, OS HONORÁRIOS SERÃO OS MESMOS PARA AMBAS AS P 

ARTES, O QUE TORNA INÓCUA A SUA MAJORAÇÃO.

TJ-SP - Apelação Com Revisão CR 5788694000 SP (TJ-SP) Data de 

publicação: 19/09/2008 Ementa: Alimentos - Filhas menores - Incidência da 

pensão sobre o décimo terceiro salário - Possibilidade - A gratificação 

natalina tem natureza salarial e sobre ela também incidem os débitos 

alimentares - Recurso provido.”

CITE-SE o requerido para apresentar resposta no prazo com as 

advertências de praxe.

Ademais, sem prejuízo das diligências encimadas, DETERMINO que 

designe audiência de conciliação ou de mediação, a qual será realizada 

pelo conciliador ou mediador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser intimado o requerido/réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência –art. 334 e §§, CPC/2015.

INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta 

as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado.

CIÊNCIA ao MPE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49296 Nr: 3566-22.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Rafaela Izidio da Silva, FIdS, RRIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Cicero de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA CAROLINE FERREIRA 

MACHADO - OAB:21711/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 14 de 

março de 2018 às 12:30 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45328 Nr: 1586-40.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038 MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 1586-40.2017.811.0052 – Código 45328

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 22 de MARÇO DE 2018, 

que se realizará às 10H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos 

termos da última decisão exarada.

 INTIMEM-SE.
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CIÊNCIA ao MPE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78565 Nr: 4288-19.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a Decisão proferida nos autos ref. 4, DESIGNO audiência 

de Conciliação o dia 20 DE MARÇO DE 2018, as 15;00 horas, a realizar-se 

no Edifício do Fórum, sito a Av. Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio, 

Rosário Oeste MT., ao lado da Prefeitura Municipal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68017 Nr: 1790-81.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA ANICE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a Decisão proferida nos autos ref. 9, DESIGNO audiência 

de Conciliação o dia 20 DE MARÇO DE 2018, as 15;30 horas, a realizar-se 

no Edifício do Fórum, sito a Av. Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio, 

Rosário Oeste MT., ao lado da Prefeitura Municipal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26757 Nr: 1643-65.2010.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Borges Lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuri Luiz Pigatto Filho - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimado, o requerido deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28277 Nr: 1158-31.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Candido da Rocha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betania Patricia Salles - 

OAB:OAB/MT 10.265

 Certifico que, foi juntado pelo Exequente petição de Desistência da Ação 

conforme se vê às fls. 49/50. Sendo assim nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007 da CGJ-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o Executado, para manifestar e requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50394 Nr: 232-16.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Henrique Freitas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel José Nicolau Mussi - 

OAB:96.230

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007 da CGJ-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o denunciado da 

audiencia designada para oitiva da testemunha ELIEU ALBINO PEREIRA 

FILHO, no dia 20/03/2018 as 16:00 hs, na Comarca de Guiratinga - 

MT.Executado, por carta de intimação, para manifestar e requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 19-97.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 23455-O, IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - 

OAB:OAB/MT19242, JULIO SILO DA CONÇEICÃO FILHO - 

OAB:18061/O, ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo réu WALTER DE ARRUDA CHAVES.4. Inexistindo qualquer 

das hipóteses que caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], 

mantenho o recebimento da denúncia e DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 20 (VINTE) DE MARÇO DE 2018, 

ÀS 10H00MIN.5. Cumpra a Secretaria, COM MÁXIMA URGÊNCIA, as 

seguintes providências:(a)Intime-se a defesa acerca da presente decisão.

(b)Cient i f ique-se a representante do Ministér io Públ ico.

(c)Requisite-se/Intimem-se o réu, as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público à fl. 03 e pela defesa às fls. 134/135, para que compareçam na 

audiência;(d)Depreque-se a intimação do perito, Dr. Paulo Eduardo de 

Siqueira (endereço: Av. Desembargador Joaquim P. F. Mendes, nº 1801, 

Diamantino/MT) para a Comarca de Diamantino/MT, para que seja 

procedida a sua intimação para a referida solenidade, onde deverá 

comparecer a título de testemunha deste Juízo.(e)Após, voltem-me os 

autos conclusos para realização da audiência de instrução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24410 Nr: 1807-64.2009.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:OAB/MT 10.838, Joel Feliciano Moreira - OAB:6833/MT, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001-0, THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27898 Nr: 791-07.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ridalécio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:MT 11 967

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ/MT., 

impulsiono estes autos e intimo o denunciado para apresentar as 

alegações finais, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 79457 Nr: 218-22.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Incidente visando o cumprimento da decisão liminar proferida 

nos autos da Ação de Busca e Apreensão que tramita perante a 1ª Vara 

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (Autos nº 

49986-89.2015.811.0041– Código 1057893), que deferiu a busca e 

apreensão do bem objeto de litígio.

Segundo o autor, o bem imóvel encontra-se localizado nesta Comarca 

(Fazenda Santa Luzia, zona rural, Rosário Oeste/MT), de modo que requer 

a expedição de mandado de busca e apreensão com urgência, do veículo, 

marca Toyota, modelo Hilux, cabine dupla 4x4 SRV 3.0 TB diesel, 

ano/modelo 2012/2012, cor prata, placa OAV-2673, revanam 470510960, 

chassi 8AJFY29G1C8504186.

Pois bem.

 O artigo 101, § 12, da Lei 13.043/14 assegura o direito da parte 

interessada de requerer diretamente ao juízo da Comarca onde for 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, por meio de 

requerimento.

Estando o pedido acompanhado dos documentos necessários, DEFIRO o 

pedido de busca e apreensão formulado.

PROCEDA-SE a busca e apreensão do veículo, marca Toyota, modelo 

Hilux, cabine dupla 4x4 SRV 3.0 TB diesel, ano/modelo 2012/2012, cor 

p ra ta ,  p laca  OAV-2673,  revanam 470510960,  chass i 

8AJFY29G1C8504186, devendo ser nomeado depositário a pessoa 

indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, no 

mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Comunique-se o juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50325 Nr: 118-77.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faustino Paes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a apelação de fls. 117/124 é tempestiva. Nos termos do 

Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o autor para apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53676 Nr: 1780-42.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdA, Andreia Mauricia dos Anjos Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54843 Nr: 2836-13.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eladir de Assunção Aguiar Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27674 Nr: 1967-55.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intiamr a autora, para manifestar sobre o laudo pericial 

juntado aos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 77508 Nr: 3803-19.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O, ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 Vistos.

Tendo em vista a oitiva das testemunhas, designo audiência de 

continuação para o dia 07 (sete) de fevereiro de 2018, às 15h00min, para 

a oitiva da vítima e interrogatório do réu.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52409 Nr: 567-98.2013.811.0032

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFdB, RCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:OAB/MT 14442-B, Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2.963-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar sobre os laudos 

juntados aos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50814 Nr: 728-45.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antonio Romualdo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Jangada-MT., através do seu 

Representante Legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - 

OAB:12301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cezar Rébuli - 

OAB:7565

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29048 Nr: 1924-84.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glória da Silva Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ridalécio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:MT 11 967

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/07-CGJ, e 

considerando que estes autos baixaram da 2ª Instância, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-65.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA SCHMIDTT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIL CRED (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010189-65.2013.8.11.0032 REQUERENTE: TERESINHA SCHMIDTT DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, MIL CRED Vistos e etc... Intime-se o requerido para 

manifestar-se. Às providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-65.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA SCHMIDTT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIL CRED (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010189-65.2013.8.11.0032 REQUERENTE: TERESINHA SCHMIDTT DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, MIL CRED Vistos e etc... Intime-se o requerido para 

manifestar-se. Às providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-65.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA SCHMIDTT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIL CRED (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8010189-65.2013.8.11.0032 REQUERENTE: TERESINHA SCHMIDTT DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, MIL CRED Vistos e etc... Intime-se o requerido para 

manifestar-se. Às providências. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-35.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010126-35.2016.8.11.0032 REQUERENTE: KLEITON GUIA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face 

do requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou 

regularmente, sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se 

os autos à conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-35.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

8010126-35.2016.8.11.0032 REQUERENTE: KLEITON GUIA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face 

do requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou 
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regularmente, sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se 

os autos à conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante 

do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-84.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BENEDITA DA CONCEIÇÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-84.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BENEDITA DA CONCEIÇÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-33.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON TADEU QUERUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-33.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON TADEU QUERUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença proposto pelo requerente em face do 

requerido, pelos fatos aduzidos na exordial. O feito tramitou regularmente, 

sendo que foi noticiado o pagamento do débito. Vieram-se os autos à 

conclusão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do presente 

processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil aduz 

que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos valores. Isso 

posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso seja necessário, expeça-se o competente alvará, 

para que se proceda ao levantamento da quantia indicada. Após 

arquive-se. Sem custas e honorários. Às providências. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76725 Nr: 958-82.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Neves - OAB:6228

 Vistos etc.

Diante da decisão pelo E. TJMT no Agravo de Instrumento de nº 

1012893-33.2017.8.11.0000, DETERMINO o prosseguimento desta 

damanda.

Intimem-se às partes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti
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 Cod. Proc.: 81587 Nr: 1072-84.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Neves - OAB:6228

 Vistos etc.

Diante da decisão pelo E. TJMT no Agravo de Instrumento de nº 

1012893-33.2017.8.11.0000, DETERMINO o prosseguimento desta 

damanda.

Intimem-se às partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 54646 Nr: 571-09.2012.811.0053

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éris Alves Pondé - 

OAB:13.830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE 

SOUZA, ambos devidamente qualificados.

A parte Embargante alegou excesso na execução, discorrendo sobre as 

diferenças entre o cálculo apresentado no presente feito e aquele 

elaborado pela parte Embargada, pugnando, ao final, pela procedência dos 

Embargos a fim de que prevaleça o cálculo por ela apresentado, bem 

como a condenação da Embargada nos consectários da sucumbência.

Às fls.119, a parte Embargada concordou com os cálculos apresentados 

pela Autarquia Previdenciária e requereu a expedição de RPV ao TRF1.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A causa comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do 

novo Código de Processo Civil.

Examinando os autos, constata-se que a Embargada manifestou 

concordância com o cálculo apresentado pelo Embargante.

 Desta feita, reconhecida a procedência dos pedidos pela parte 

Embargada, JULGO PROCEDENTE o pedido para acolher os cálculos 

apresentados às fls.117, fixando o valor da execução em R$22.933,50, e 

dos honorários advocatícios em R$ 897,46.

Desta feita, em face do reconhecimento da procedência do pedido, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, o que faço 

com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a Embargada em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, 

com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa 

a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Expeça-se RPV em favor da Embargada e de seu causídico.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67533 Nr: 1281-92.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI GAVA LOURENÇO - ME, NELI GAVA 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO DE ABREU - OAB:OAB/MT 20.720/B, Daniel Victor Farias 

Castro - OAB:17609-O/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, 

ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75136 Nr: 244-25.2016.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANE PAULA SIQUEIRA DE ARRUDA, RUDISVAN 

WESLEN SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O, Ronei Lara Monteiro da Silva - OAB:16542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 29- e 30: DEFIRO os pedidos aventados.

Intime-se o Acordante Sr. RUDISVAN WESLEN SILVA MACHADO, no 

endereço indicado, para que efetue os próximos pagamentos referente ao 

acordo homologado (ref. 07), na seguinte conta: Banco do Brasil S/A., 

agência: 9.417-X , C/C 3943-8 , de titularidade: Geane Sofia Siqueira de 

Arruda Silva, CPF n.º 026.294.171-66.

 Após, expeça-se o necessário à vinculação/liberação dos valores 

depositados.

Inexistindo ulteriores pedidos a serem apreciados, considerando a 

suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta Comarca, bem 

como o efetivo trabalho realizado pelo Advogado Dativo, fixo, em seu 

favor, a título de honorários advocatícios, 01 (uma) URH, à luz do art. 85, § 

8º, do CPC. Expeça-se o necessário.

No silêncio, ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76728 Nr: 960-52.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Neves - OAB:6228

 Vistos etc.

Diante da decisão pelo E. TJMT no Agravo de Instrumento de nº 

1012893-33.2017.8.11.0000, DETERMINO o prosseguimento desta 

damanda.

Intimem-se às partes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 9563 Nr: 54-77.2007.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ANTÔNIO CANTARELLA, CONCÍLIA REAL 

CANTARELLA, JOSÉ PÉRSIO ROSA DA SILVA, ROSÂNGELA 

CANTARELLA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de JORCY DE ASSIS, Espólio de ERCY 

DIAS DE ASSIS, EMANOEL DO ESPÍRITO SANTO ASSIS, BENEDITO LUIZ 

DE ASSIS, TEREZA CRISTINA DE ASSIS CORREA, HUGO BENEDITO DE 

ASSIS, JOSE EUGENIO DE ASSIS, JOSIANE SEBASTIANA DE ASSIS, 
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MARIO CATARINO DE ASSIS, ROSANE ADELAIDE DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602, Kilza Giusti Galeski - OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Jácomo Clivati 

Junior - OAB:9.245, Sergio Túlio Migueis Jacob - OAB:6.204

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJ 

impulsiono estes para intimar o advogado JOAO BATISTA ALVES 

BARBOSA, para devolver o processo, dentro de 24 horas, sob pena de 

ser-lhe expedido mandado de busca e apreensão do caderno processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10860 Nr: 1273-28.2007.811.0053

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de ERCY DIAS DE ASSIS, Espólio de JORCY DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CANTARELLA, CONCÍLIA REAL 

CANTARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Túlio Migueis Jacob - 

OAB:6.204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cantarella da Silva - 

OAB:7.626-E, Kilza Giusti Galeski - OAB:8660/MT, Paulo Inácio 

Helene Lessa - OAB:203.157-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJ 

impulsiono estes para intimar o advogado JOAO BATISTA ALVES 

BARBOSA, para devolver o processo, dentro de 24 horas, sob pena de 

ser-lhe expedido mandado de busca e apreensão do caderno processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10861 Nr: 1267-21.2007.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de JORCY DE ASSIS, Espólio de ERCY DIAS DE 

ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DIAS DA COSTA, Espólio de 

ERMELINDA RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJ 

impulsiono estes para intimar o advogado JOAO BATISTA ALVES 

BARBOSA, para devolver o processo, dentro de 24 horas, sob pena de 

ser-lhe expedido mandado de busca e apreensão do caderno processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10863 Nr: 1268-06.2007.811.0053

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS DA COSTA, Espólio de ERMELINDA 

RODRIGUES DA COSTA, MARIA ALICE DA SILVA, Espólio de JORCY DE 

ASSIS, NELSON JOSÉ DA SILVA, Espólio de ERCY DIAS DE ASSIS, 

CREUZA MARIA COSTA MIRANDA, JOSÉ DIAS DA COSTA, JOSÉ 

FERREIRA DA CRUZ, JOSELINO GALDINO DE MIRANDA, LOURENÇO 

TAURINO DA CRUZ, MARIA ALICE DA SILVA, MARIA DA LUZ PEREIRA 

COSTA, UMBELINA DIAS DA SILVA, EMANOEL DO ESPÍRITO SANTO 

ASSIS, BENEDITO LUIZ DE ASSIS, TEREZA CRISTINA DE ASSIS CORREA, 

HUGO BENEDITO DE ASSIS, JOSE EUGENIO DE ASSIS, JOSIANE 

SEBASTIANA DE ASSIS, MARIO CATARINO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GALDINO DELGADO, ANTONIO 

RODRIGUES DO NASCIMENTO, AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

ANA PEDROSA DE ARRUDA, ANTONIA NASCIMENTO DELGADO, 

ANTONIO DIAS DA COSTA, BEATRIZ BELO DE FARIAS FIQUEIREDO, 

BENEDITA GOMES DA SILVA, BENEDITO VIEIRA DA CRUZ, CLÁUDIO 

CAPATO, CLAUDIO GIACOMO MIQUEL MASCHIO, DARCY NUNES DE 

FIQUEIREDO, DOMINGOS FRANCISCO PINTO, ELIDIA MORAES DA CRUZ, 

EVANDRO MENDONÇA RIBEIRO, INÁCIO PASSOS PEREIRA, SÔNIA MARIA 

HANSCH PEREIRA, JOAQUIM GUILHERME HERANE ALVES, KAMIL 

HUSSEIN FARES, NICOLA MIGUEL CALIX, LUIZ GONZAGA DE 

FIGUEIREDO, INÁ MARIA MORAES DO NASCIMENTO, ELOI SANTANA DO 

NASCIMENTO, EXPERIDIÃO DE MORAES, FELICIDADE IZABELINA DOS 

SANTOS, FRANCISCA VIEIRA DA SILVA, GERALDA ALVES BARBOSA 

MASCHIO, GUMERCINDO CAPATO, HEITOR DE SOUZA GOMES, HELOISA 

MARIA TEIXEIRA, Espólio de JOÃO CANUTO DA CRUZ, JOSÉ FRANCISCO 

DA COSTA, LICINIA GOMES DA SILVA, LIDOVINA RODRIGUES DE 

MIRANDA, LUIZA VIEIRA DA CRUZ, MANOEL BENEDITO DA CRUZ, MARIA 

DA CRUZ MORAES, OSVALDO VIEGAS DE PINHO, ROQUE RIBEIRO DE 

AMORIM, SEBASTIÃO FELIX DA SILVA, URBANO GALDINO DELGADO, 

VICENTE NARDES DO NASCIMENTO, MANOEL ESTEVÃO NASCIMENTO, 

PEDRO GETÚLIO DE MORAES, MARIA PINHEIRO DA SILVA DE MORAES, 

RUTH MARIA RIBEIRO, ALTAIR GUALBERTO RIBEIRO, ADELAIDE MARIA 

MORAES LIMA, ARMINDO CORRÊA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390/MT, Frederico Cesar Chama - OAB:1.494/MT, José 

Corrêa da Costa - OAB:532/MT, Sergio Túlio Migueis Jacob - 

OAB:6.204, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Mendonça Ribeiro - 

OAB:, Gonçalo Dias da Silva - OAB:1.793, José Zuqueti - OAB:2161, 

Lydia Gomes de Barros - OAB:4315- DF, Wanderlei Pinto da 

Fonseca - OAB: 2195/MT, wanderley pinto da fonseca - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJ 

impulsiono estes para intimar o advogado JOAO BATISTA ALVES 

BARBOSA, para devolver o processo, dentro de 24 horas, sob pena de 

ser-lhe expedido mandado de busca e apreensão do caderno processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73253 Nr: 1244-94.2015.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDDP, PFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984, GERSON GOMES DA SILVA - OAB:24223 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984, ELAINE FREIRE ALVES - OAB:12952, Luiz Felipe Ferreira 

Medina - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Gerson Gomes da Silva, OAB/MT 24.223 (Tel: 3622-2930 ou 98167-8267) 

como Defensor Dativo da parte Célia Aparecida Duarte Leite, para atuar 

neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a 

tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73253 Nr: 1244-94.2015.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDDP, PFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984, GERSON GOMES DA SILVA - OAB:24223 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984, ELAINE FREIRE ALVES - OAB:12952, Luiz Felipe Ferreira 

Medina - OAB:

 Intimação do advogado dativo Gerson Gomes da Silva (OAB/MT 24.223) 

da audiência de conciliação designada para o dia 06/02/2018, às 

11:30horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73253 Nr: 1244-94.2015.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDDP, PFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984, GERSON GOMES DA SILVA - OAB:24223 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984, ELAINE FREIRE ALVES - OAB:12952, Luiz Felipe Ferreira 

Medina - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 101935/2/2018 Página 696 de 716



 Tendo em vista a renúncia ao mandato na Ref. 73, nos termos da Portaria 

nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada Elaine Freire Alves, 

OAB/MT 12.952 (Tel: 3621-2005 ou 99651-2981) como Defensora Dativa 

da parte requerida Patrícia Fernanda Ribeiro, para atuar neste feito. Os 

honorários advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT 

e levando em consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73253 Nr: 1244-94.2015.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDDP, PFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984, GERSON GOMES DA SILVA - OAB:24223 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984, ELAINE FREIRE ALVES - OAB:12952, Luiz Felipe Ferreira 

Medina - OAB:

 Intimação da advogada dativa Elaine Freire Alves (OAB/MT 12.952) da 

audiência de conciliação designada para o dia 06/02/2018, às 11:30horas.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 001 2018 CA

A Excelentíssima Senhora Doutora LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO 

BIANCHINI, Juíza Diretora do Foro da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016, torna 

público, para ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo 

com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia 

e Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 

edital.

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas para atuar nas áreas de fisioterapia e psicologia, sendo 01(uma) 

vaga para Fisioterapeuta e 01 (uma) vaga para Psicólogo, no cadastro de 

reserva.

 1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Coordenadoria Administrativa.

 2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

 2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases

 a. divulgação do edital

 b. inscrição dos interessados

 c. análise da documentação e do currículo

 d. divulgação dos interessados habilitados

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Diretoria do 

Fórum, no endereço: Avenida Getúlio Vargas, s/n., Jardim Vista Alegre, 

das 13:00 h às 18:00 horas no período de 15/02/2018 a 28/02/2018, 

considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição 

feita fora desse período.

 3.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 3.3. O Fórum da Comarca de São José dos Quatro Marcos não se 

responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica ou de outros fatores alheios.

 3.4. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Diretoria do Fórum para 

credenciamento de profissionais, o direito de excluí-lo do processo 

seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem 

como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem 

prejuízo de eventual responsabilidade penal.

 4. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 4. 1. As pessoas com deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, 

inciso VIII da instituição Federal, Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro 

de 1999, art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, § 2º do art. 8º da Lei 

Complementar n. 04/90, Estatuto dos Servidores públicos do Estado de 

Mato Grosso, art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 

2002, e Enunciado Administrativo n. 12 do Conselho Nacional de Justiça, 

poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) 

das vagas que surgirem dentro do prazo de validade do processo 

seletivo.

 4.2. Sem prejuízo do disposto no subitem 4.1, para efeito de reserva de 

vaga, serão considerados pessoas com deficiência os candidatos que se 

enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições desenvolvidas pelo credenciado:

 4.2.1. Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho das funções.

 4.2.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta 

e um) decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500 Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000 Hz.

 4.2.3. Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica; baixa visão, 

que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou 

a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.

 4.3. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição 

no processo seletivo, o candidato pessoa com deficiência deverá, no ato 

da inscrição:

 a) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com as atribuições a serem desenvolvidas pelo credenciado, 

conforme previsto no § 2º, do art. 40 do Decreto n. 3.298/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 

2004.

 4.3.1. A data da emissão do atestado médico referido no subitem 4.3, 

alínea "a", deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data da 

publicação deste edital.

 4.4. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem

4.3 implicará no indeferimento do pedido de inscrição no sistema de 

reserva de vaga para pessoas com deficiência, passando o candidato, 

automaticamente, a concorrer apenas às vagas destinadas à ampla 

concorrência, desde que preenchidos os demais requisitos previstos 

neste edital.

 4.5. O candidato pessoa com deficiência (PCD) que necessitar de 

condição especial para a realização da prova, deverá informar na Ficha 

de Inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja 

qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas condições 

propiciadas aos demais candidatos.

 4.5.1. O atestado médico terá validade somente para o Processo Seletivo 

regido por este edital e não será devolvido, assim como não serão 

fornecidas cópias desse documento.

 4.6. O candidato pessoa com deficiência participará do processo seletivo 

em igualdade de condições com os demais candidatos.

 4.7. As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos pessoas 

com deficiência, serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, 

em estrita observância à ordem de classificação no processo seletivo.

 4.8. A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá 

aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.

 4.9. O candidato pessoa com deficiência que não realizar a inscrição 

conforme as instruções constantes deste edital terá seu pedido 

indeferido.

 4.10. O indeferimento da inscrição do candidato pessoa com deficiência 

(PCD) não exclui sua participação na lista de ampla concorrência.

 5. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

 5.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta e Psicólogo, 

de que trata o Provimento 16/2016-CM

 I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo

 II. Ser maior de vinte e um (21) anos

 III. Não possuir antecedentes criminais

 IV. Ser Bacharel em Fisioterapia e ou Psicologia por instituição 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no 

Conselho Regional de Fisioterapia e ou Psicologia.

6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 6.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a 
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seguir, até o dia 28/02/2018, às 18:00 h, na Diretoria do Fórum

 I cópia autenticada da Carteira de Identidade

 II cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF)

 III certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal

 IV cópia autenticada do diploma de curso superior

V cópia autenticada dos títulos e demais documentos exigido no artigo 7º 

do Provimento 16/2016-CM, em relação a cada área profissional

 VI certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato

 VII atestado de sanidade física e mental

 VIII declaração de parentesco

 IX declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas no Provimento 16/2016-CM

 X duas fotografias 3x4 recentes.

 7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 7.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo do Foro, sendo a nota composta da seguinte forma:

 7.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 7.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

 7.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído 

o título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

 a. Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos

 b. Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto

 c. Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos

 d. Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto; e) Ao título de especialização, na forma da 

legislação educacional em vigor, na área específica de credenciamento, é 

atribuído 1 (um) ponto

 f. Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto

g. À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto.

 7.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

 7.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 7.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 7.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver

 a. maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003

 b. maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal

c. maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 7,1,2

 d. maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 7.1.3 deste Edital.

 7.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 7.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos 

que atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

16/2016/CM.

  8. DO CREDENCIAMENTO

 8.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 16/2016/CM.

 8.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 02 

(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 9.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT.

 9.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

 São José dos Quatro Marcos MT, 01 de fevereiro de 2018.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

* Os anexos completos, encontram-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N. 002 2018 CA

A Excelentíssima Sra. Dra. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI - 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 

Provimento 006/2014/CM, de 07.03.2014, torna público, para ciência dos 

interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de 

credenciar Pessoas Físicas na área de Assistente Social e Psicólogo(a) 

cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar na área de Assistente Social e Psicólogo(a) da Comarca 

de São José dos Quatro Marcos/MT.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases

a. divulgação do edital

b. inscrição dos interessados

c. análise da documentação e do currículo

d.divulgação dos interessados habilitados

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 26/02/2018 a 

16/03/2018, na Diretoria do Foro, localizado na Av. Getúlio Vargas, s/n., 

Jardim Vista Alegre, Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos 

termos do artigo 49 do Provimento 6/2014/CM.

4. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 4. 1. As pessoas com deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, 

inciso VIII da instituição Federal, Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro 

de 1999, art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, § 2º do art. 8º da Lei 

Complementar n. 04/90, Estatuto dos Servidores públicos do Estado de 

Mato Grosso, art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 

2002, e Enunciado Administrativo n. 12 do Conselho Nacional de Justiça, 

poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) 

das vagas que surgirem dentro do prazo de validade do processo 

seletivo.

 4.2. Sem prejuízo do disposto no subitem 4.1, para efeito de reserva de 

vaga, serão considerados pessoas com deficiência os candidatos que se 

enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições desenvolvidas pelo credenciado

4.2.1. Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho das funções.

 4.2.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta 

e um) decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500 Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000 Hz.

 4.2.3. Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica; baixa visão, 

que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou 

a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.

 4.3. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição 

no processo seletivo, o candidato pessoa com deficiência deverá, no ato 
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da inscrição.

 a) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com as atribuições a serem desenvolvidas pelo credenciado, 

conforme previsto no § 2º, do art. 40 do Decreto n. 3.298/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 

2004.

 4.3.1. A data da emissão do atestado médico referido no subitem 4.3, 

alínea "a", deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data da 

publicação deste edital.

 4.4. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem:

4.3 implicará no indeferimento do pedido de inscrição no sistema de 

reserva de vaga para pessoas com deficiência, passando o candidato, 

automaticamente, a concorrer apenas às vagas destinadas à ampla 

concorrência, desde que preenchidos os demais requisitos previstos 

neste edital.

 4.5. O candidato pessoa com deficiência (PCD) que necessitar de 

condição especial para a realização da prova, deverá informar na Ficha 

de Inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja 

qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas condições 

propiciadas aos demais candidatos.

 4.5.1. O atestado médico terá validade somente para o Processo Seletivo 

regido por este edital e não será devolvido, assim como não serão 

fornecidas cópias desse documento.

 4.6. O candidato pessoa com deficiência participará do processo seletivo 

em igualdade de condições com os demais candidatos.

 4.7. As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos pessoas 

com deficiência, serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, 

em estrita observância à ordem de classificação no processo seletivo.

 4.8. A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá 

aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.

 4.9. O candidato pessoa com deficiência que não realizar a inscrição 

conforme as instruções constantes deste edital terá seu pedido 

indeferido.

 4.10. O indeferimento da inscrição do candidato pessoa com deficiência 

(PCD) não exclui sua participação na lista de ampla concorrência.

 5.DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

5.1. São requisitos para o credenciamento de Assistente Social e 

Psicólogo(a) de que trata o Provimento 6/2014-CM

I . Ter sido selecionado no Processo Seletivo

II. Ser maior de vinte e um (21) anos

III.Não possuir antecedentes criminais.

IV.Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição 

devidamente reconhecida pelo ministério da Educação, e com registro no 

Conselho Regional na respectiva área profissional;

6.DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

6.1.O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na [unidade judiciária), 

deverá

estar instruído com as seguintes peças

a)ficha cadastral - Anexo II

b)declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as 

penas da

lei - Anexo III

c)declaração de relação de parentesco - Anexo IV

d)documentação indicada no subitem 5.2.

6.2.Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

I- cópia autenticada da Carteira de Identidade

II- cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III- certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal

IV- cópia autenticada do diploma de curso superior

V- cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados

VI- certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato

VII- atestado de sanidade física e mental

VIII- declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas neste Provimento

IX- duas fotografias 3x4 recentes.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 7.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo do Foro, sendo a nota composta da seguinte forma

 7.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 7.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

 7.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído 

o título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte

 a. Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos

 b. Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto

 c. Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos

 d. Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto; e) Ao título de especialização, na forma da 

legislação educacional em vigor, na área específica de credenciamento, é 

atribuído 1 (um) ponto

 f. Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto

 g. À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto.

 7.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

 7.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 7.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 7.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver

 a. maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003

 b. maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal

 c. maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 7,1,2

 d. maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 7.1.3 deste Edital.

 7.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 7.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos 

que atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

16/2016/CM.

 8. DO CREDENCIAMENTO

8.1- Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 6/2014/CM.

8.2- O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico - MT n.e 9.255, de 13/3/2014.

9.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

* Os anexos completos, encontram-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84503 Nr: 4656-07.2017.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRGCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:24180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4656-07.2017.811.0039.

Código nº. 84503.

Vistos.

Considerando o descredenciamento da conciliadora deste juízo, bem como 

devido o fato não ter tempo hábil para o credenciamento do próximo 

colocado do teste seletivo, redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

anteriormente designada para a data mais próxima disponível na pauta, 

qual seja 12 de abril de 2018, às 15h 00 min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Vara Única

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: URGENTE

AUTOS Nº 341-77.2010.811.0039 Cód. 22720

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO e JÚNIO FARIA DA SILVA

Réu(s): Leandro dos Santos Fortunato, Cpf: 00893586196, Rg: 

1.735.303-3 SSP MT Filiação: Joel Fortunato e de Cristina dos Santos 

Fortunato, data de nascimento: 17/07/1983, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), autônomo, Endereço: bem como Réu(s): Júnio 

Faria da Silva, Cpf: 01164240102, Rg: 1.721.509-9 SSP MT Filiação: Márcio 

Faria da Silva e de Rosana Lina da Silva, data de nascimento: 29/10/1984, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), mascate, Endereço: 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, a fim de comparecer 

perante este Juízo, no endereço ao final indicado, na sessão do Tribunal 

do Júri, a fim de ser interrogado, que realizar–sê-a no dia 21 de fevereiro 

de 2018 às 8h30min.

DECISÃO/DESPACHO: Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

1945-v, informando que o acusado não foi encontrado para intimação 

pessoal, bem como a fim de evitar futura arguição de nulidade da sessão 

de julgamento, determino que se proceda à intimação do denunciado via 

edital, para comparecer à sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, 

por interpretação analógica da disposição do art. 420, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal. Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público 

e a Defesa. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de janeiro de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Lucia Borges da 

Silva Auxiliar Judiciaria. , digitei.

São José dos Quatro Marcos - MT, 2 de fevereiro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8186 Nr: 803-78.2003.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACFDS, KCF, ADF, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2004/2.

Código nº. 8186.

Vistos.

Cuida-se de ação de alimentos ajuizada por Amanda Cristina Ferreira dos 

Santos, representada por sua genitora Keila Cristina Ferreira em face de 

Vamilde das Graças dos Santos, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

Intimada, pessoalmente, para promover o necessário ao andamento do 

feito, a parte autora manifestou-se pela extinção do presente feito (fl. 

64/65).

Assim, ante ao desinteresse da requerente em prosseguir com o feito, foi 

intimado o Ministério Público que se manifestou favoravelmente à extinção 

dos autos (folha nº. 67).

É o sucinto relato.

Decido.

Em face do exposto, com espeque no artigo 485, incisos VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Sem condenação em honorários de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 1727-06.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BORBA SALOMÃO, EDILAMAR GARCIA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOURONOGLOU - 

OAB:329539 SP, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1727-06.2014.811.0039.

Código nº. 57183.

Vistos.

Conforme ofício à referencia nº. 229.

Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data mais próxima disponível 

na pauta, qual seja 10 de abril de 2018, às 14h 00 min.

Cite-se o requerido, no endereço constante no pleito, fazendo-se constar 

que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da realização da 

audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, 

ambos da Lei nº. 5.478/1.968.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do CPC.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80900 Nr: 2816-59.2017.811.0039
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 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOPIC TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ARRUDA RAMOS DA 

SILVA - OAB:347846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 80900

VISTOS.

 Em atenção aos autos, DETERMINO que a parte autora emende a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias para o fim de:

1) Comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 

5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as custas 

processuais;

2) Apontar o valor da causa que neste caso corresponderá com o objetivo 

econômico perseguido consoante art. 1.228, §2º, C.N.G.C./MT.

 Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

paragrafo único, CPC e, no caso de não recolhimento o processo será 

extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, 

CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de outubro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84538 Nr: 4669-06.2017.811.0039

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDIO FRANCELINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 4669-06.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 84538.

Vistos.

Intimem-se o autor para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colecionando ao feito comprovante de renda, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

 Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105584 Nr: 4414-28.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA 

PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, neste estágio processual, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência em caráter antecipatório, pela ausência dos 

requisitos elencados na tutela de urgência, conforme acima 

fundamentada.Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias 

promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do 

parágrafo 2º do artigo 303 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106568 Nr: 4824-86.2017.811.0078

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, MARDEN ELVIS F. TORTORELLI - OAB:4.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15(quinze) dias juntar aos autos 

os comprovantes determinados no artigo 51 da Lei 11.101/2005, mais 

especificamente nos itens: IV, VII, e VIII, bem como outros que se fizerem 

necessários ao deferimento do processamento da recuperação Judicial.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36398 Nr: 1245-14.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LECHINSKI LACONSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN RODRIGO MENDES - 

OAB:57.294 - OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A MT, MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - 

OAB:31722/PR

 Vistos etc.

Diante da Juntada do Acórdão de fls. 343/352, intimem-se as partes para 

que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e nada sendo requerido remetam-se ao 

arquivo com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Às providencias.

Sapezal/MT, 02 de Fevereiro 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos, etc. Em relação ao pedido de substituição das testemunhas 

Donizete Moura Rodrigues, Rosa Maria de Souza Mendes e Valdir José 

Macedo, pela médica perita oficial da Politec doutora Daniela Leite de 

Barros Carvalho, bem como pela oitiva do também médico perito oficial da 

Politec, o doutor Alexandre Souza Lima Falconi, não se opondo o Ministério 

Público, tenho por bem deferir. Lembre-se que as pessoas indicadas, 
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médicos peritos da Politec, serão ouvidas na qualidade de testemunhas e, 

não, como peritas, considerando que o processo atinente à perícia e 

insanidade do acusado já se encontra sentenciado. Nesse sentido, 

deve-se lembrar da norma disposta no artigo 213 do Código de Processo 

Penal. Expeça-se Carta Precatória para suas oitivas. Considerando a 

informação de que a testemunha Tiago Ignácio Cardoso da Silva, está 

lotado no 21º Batalhão Militar da Comarca de Juara-MT, expeça-se carta 

precatória para sua inquirição. No mais, aguarde-se a devolução das 

cartas precatórias encaminhadas para inquirição das demais 

testemunhas. Com a devolução das respectivas missivas devidamente 

cumpridas e, nada sendo requerido, abra-se vista às partes para 

apresentação de Alegações Finais, por escrito, iniciando pela acusação, 

e, após, à defesa. Saem os advogados de Defesa intimados quanto às 

expedições das Cartas Precatórias para as Comarcas de Juara-MT, Porto 

dos Gaúchos-MT e Cuiabá-MT para inquirição das testemunhas de defesa, 

bem como da designação de audiência nas Missivas, para as datas de 

06/03/2018, 15:00horas e 06/03/2018, 17:20horas, respectivamente. Saem 

ainda intimados, quanto a carta precatória que será expedida à Comarca 

de Juara-MT para inquirição da testemunha Tiago e das testemunhas de 

defesa substituídas. No que tange às demais testemunhas de defesa, 

homologo suas desistências. Oficiem-se a POLITEC para que apresente 

aos autos todos os laudos ainda faltantes do presente caso, em especial 

o que consta em fl. 97e fl. 98. Saem os presentes intimados. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12198 Nr: 194-12.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Junior da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência 4102-5

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648 SP

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA, 

oposta por BANCO DO BRASIL em face de FABIO JUNIOR DA SILVA, via 

de consequência, HOMOLOGO o cálculo judicial de fls. 221 para que 

passe, doravante, a embasar a presente execução de título judicial. 

4.Providências FinaisCondeno o BANCO DO BRASIL no pagamento de 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% a ser calculado 

com base no valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no 

parágrafo 2º do artigo 85, do Código de Ritos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e intime-se o exequente para requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente quanto ao prosseguimento da 

execução.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24973 Nr: 250-06.2016.811.0094

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

I – CONVERTO o julgamento em diligência para determinar a expedição de 

mandado de constatação no endereço da casa descrita no item “3” da 

exordial (fls. 06), devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar quem reside na 

propriedade, bem como, se a respectiva casa encontra-se habitada ou 

vem sendo utilizada para outros fins, além de apresentar a avaliação do 

imóvel, de acordo com suas características;

II – Aportando aos autos o aludido mandado de constatação, certifique-se 

e intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

querendo, se manifestem, sob pena de preclusão;

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação das partes, 

tornem os autos conclusos para julgamento.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9254 Nr: 119-75.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. J. Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656

 Vistos, etc.

I - INTIME-SE a empresa nomeada como perita do Juízo para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto à discordância apresentada pelo 

requerido às fls. 1.037/1.038, mormente justificando o valor atribuído à 

perícia, de acordo com os pontos que se insurge o requerido, sob pena de 

revogação da nomeação;

II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e intime-se o requerido para que, ciente, querendo, se manifeste em 

mesmo prazo.

III – Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11417 Nr: 165-93.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Terezinha Ines Zaro, José 

dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt, 

Espólio de Angelo Pasinato, Terezinha Ines Zaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Mateussi - 

OAB:75415/SP, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, Ronan 

Pagnani Trujillo - OAB:MT/10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:MT/12.674, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A

 Vistos, etc.

Antes de deliberar o postulado de fls. 127, INTIME-SE o exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique qual crédito pretende a 

penhora indicada, não sendo suficientes os dados pessoais de um 

terceiro, sem qualquer indicação ou comprovação de que este possui 

crédito que assiste ao executado.

Ultrapassado o aludido prazo, certifique-se e, havendo manifestação do 

exequente, tornem os autos conclusos. Caso contrário, deixando o 

exequente transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, INTIME-SE 

pessoalmente a parte exequente para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente indicando bens passíveis 

de penhora, isto no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, 

do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO.

Oportunamente tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12138 Nr: 739-21.2009.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grigory Bulad, Adelina Maria Bulad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangali, 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Várzea Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa Tavares 

- OAB:18842/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem as 
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provas que pretendem produzir, e para apresentarem, caso requeiram a 

produção de prova oral em audiência, o rol de testemunhas que irão depor 

em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, contendo os requisitos do Art. 450 

do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas 

será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

sendo que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por 

fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for 

qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. (...) Por fim, e sem 

prejuízo ao cumprimento das determinações alhures, INTIME-SE o 

procurador que subscreve a peça de fls. 458, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a regularização da representação do segundo 

requerido e, assim, JUNTE aos autos procuração, sob pena de ser 

decretada a revelia, nos termos do art. 76, §1º, II, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22492 Nr: 533-97.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Tocantins - Unitins, 

Joaber Divino Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:GO 33791, KLEDSON DE MOURA LIMA - OAB:4111

 . Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem, caso requeiram a 

produção de prova oral em audiência, o rol de testemunhas que irão depor 

em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, contendo os requisitos do Art. 450 do 

CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC.Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas 

será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

sendo que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.Por fim, 

a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for 

qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Sem prejuízo das 

providências alhures, na forma pleiteada pelo MPE no item III dos pedidos 

da exordial (fls. 15/verso), bem como, atentando-se ao informado às fls. 

484, INTIME-SE a procuradoria da União neste Estado, no endereço 

indicado às fls. 484, para que manifeste eventual interesse no presente 

feito.Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem 

manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8989 Nr: 625-85.2008.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio José dos Santos - 

OAB:TO/3.375, JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - OAB:8247, 

Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - OAB:7186-B/MT

 Vistos, etc.

I – Na esteira da manifestação ministerial de fls. 135/137, ante a 

possibilidade de composição amigável entre as partes, tendo o requerido e 

o MPE acenado neste sentido, DESIGNO AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

para o dia 13 de março de 2018, às 15:30 horas;

II – Intime-se o requerido para comparecimento, dê-se ciência ao MPE;

III – Oportunamente tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11805 Nr: 544-34.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Gonçalves dos Santos, Wesley 

Gonçalves dos Santos, Leandro Queiroz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos. Preliminarmente, defiro o comparecimento bimestral dos réus à 

Comarca de Juara-MT. Expeça-se Carta Precatória para fiscalização do 

cumprimento. Certifique a Secretaria sobre as Cartas Precatórias 

pendentes e, após os seus cumprimentos, dê-se vistas às partes para 

apresentação memoriais finais por escrito, no prazo legal, sendo primeiro 

à acusação, e após a defesa. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 

Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 

Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 Vistos, etc.

Considerando que foi pleiteada a produção de prova em audiência por 

ambas às partes, DECIDO:

I – DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2018, às 13:30 horas;

II – Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado 

o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 

de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, a testemunha houver sido arrolada 
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pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas 

elencadas no rol do Art. 454 do CPC.

 III – EXPEÇA-SE Carta Precatória com a finalidade de inquirição das 

testemunhas que não residam nesta Comarca;

V – INTIMEM-SE os autores e os requeridos pessoalmente, vez que, foi 

pleiteado o depoimento pessoal das partes.

VI – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-88.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Em atenção à justificativa apresentada pelo executado em ID 

n.º 10930271 e, verificando que o presente feito, na verdade, se trata de 

ação de execução de título extrajudicial, sendo que, o exequente pleiteou 

pelo recebimento e prosseguimento do feito de acordo com o rito das 

execuções, DECIDO: 1. CHAMO O FEITO À ORDEM para DETERMINAR a 

reclassificação da presente demanda, para que passe, doravante, a 

tramitar como processo de execução de título extrajudicial, sendo assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-23.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições. Considerando, 

também, que ainda não foi feito o bloqueio judicial e, conforme orientação 

esposada em consulta realizada por este juízo ao Departamento 

competente naquele Tribunal, de que seria necessário a apuração da 

atualização e do apontamento tributário, determino seja remetido a RPV 

expedida neste processo ao Departamento responsável para que proceda 

a liquidação do valor. Com a respectiva realização da liquidação, 

proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de 

nova intimação para pagamento da Fazenda Pública, considerando que já 

foi devidamente intimada anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e 

cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010025-06.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições. Considerando, 

também, que ainda não foi feito o bloqueio judicial e, conforme orientação 

esposada em consulta realizada por este juízo ao Departamento 

competente naquele Tribunal, de que seria necessário a apuração da 

atualização e do apontamento tributário, determino seja remetido a RPV 

expedida neste processo ao Departamento responsável para que proceda 

a liquidação do valor. Com a respectiva realização da liquidação, 

proceder-se-á diretamente o bloqueio de valores sem a necessidade de 

nova intimação para pagamento da Fazenda Pública, considerando que já 

foi devidamente intimada anteriormente da RPV supracitada. Intime-se e 

cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-69.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

LOURIVAL DA SILVA SANTOS 85874779191 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Considerando que a parte requerida logrou êxito em 

comprovar a impossibilidade de comparecer na solenidade outrora 

designada nos autos, REDESIGNO a AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 13 de Março de 2018, às 16:30 horas. 

INTIMEM-SE as partes da presente redesignação. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-55.2014.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A L COLONHEZI MOVEIS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA
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Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença de homologação proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-22.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Visando o integral cumprimento da sentença proferida nos 

autos, para fins de cálculo do saldo remanescente devido ao autor, 

INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos a folha de pagamento completa do autor inerente aos últimos cinco 

anos. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

requerido, certifique-se e intime-se a parte autora para que, no mesmo 

prazo, requeira o que de direito para prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-25.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ARAUJO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

acostado aos autos. Instado, o exequente requereu o levantamento do 

montante depositado, razão pela qual, resta apenas a extinção do feito 

pela satisfação da obrigação perseguida nestes autos. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte exequente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53563 Nr: 1360-95.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILMAR DAL OLMO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE 

SOARES FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:5081, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 Por todo esse panorama, fica fácil perceber que a matéria em disputa não 

é unicamente de direito e nem se resolve somente com prova documental, 

afinal existem evidentes pontos de divergência sobre a plotagem 

geográfica das áreas, sua linearidade e uma alegada existência de direito 

de terceiro sobre parte delas, razão porque, fixados os pontos 

controvertidos, determino sejam as partes intimadas para, no prazo 

comum de 10 dias, indicarem de modo claro e específico as provas que 

ainda pretendem produzir, e, caso requeiram produção de prova oral, 

apresentem rol de testemunhas, que deverão ser expressamente 

notificadas pelos próprios contendores a comparecer a juízo, nos moldes 

do art. 455 do NCPC.Não havendo manifestação, conclusos para 

sentença.Publique-se.Cumpra-se. Tapurah (MT), 1º de fevereiro de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40293 Nr: 748-02.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 748-02.2012.811.0108 (Código 40293)

Requerente: Maria Ferreira da Silva

 Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Tendo em vista o pedido de desistência da parte autora e, considerando a 

formação da angularidade da relação jurídica processual, intime-se a parte 

requerida para manifestar-se quanto ao pedido de desistência (f.124), no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de anuência tácita.

 Transcorrido o prazo, certifique-se.

Sem prejuízo, intime-se a mandatária legal anterior da parte autora, Dra. 

Fabiana de Lima, para que tome conhecimento sobre a destituição da sua 

condição de patrona da causa.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 31 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56650 Nr: 436-50.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito 

os quesitos formulados nos autos, juntamente com cópias da petição 
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i n i c i a l  e  o s  q u e s i t o s  d o  o f í c i o  n . 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.Outrossim, levando em conta o 

grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias médicas e 

a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de noventa (90) dias 

para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da intimação com a 

entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito.Destaca-se que o 

pagamento dos honorários será efetuado após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação de 

esclarecimentos, caso seja necessário, consoante dispõe o artigo 29º da 

Resolução nº 305/2014 da CJF.Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, 

em dez (10) dias, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo.Com a manifestação das partes, REQUISITE-SE 

pagamento, conforme o “ANEXO I” da Resolução n. 305/2014 da 

CJF.Aportando o laudo pericial, dê-se vista dos autos às partes para 

manifestação.Após, conclusos para del iberação.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 31 de janeiro de 2018.Fabio 

PetengillJuiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60083 Nr: 1414-33.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMEIRE LORENTE CORTEZAN DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:18920-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 07/02/2018, 

ás 16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60073 Nr: 1406-56.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONICE FRANCISCA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 07/02/2018, 

(quarta-feira) ás 16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52848 Nr: 105-45.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLTER PAULO BEÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 07/02/2018, 

(quarta-feira) ás 16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60494 Nr: 177-27.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISSELE TEODORO DE OLIVEIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 21/02/2018, 

(quarta-feira) ás 16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60910 Nr: 390-33.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI ALVES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA FLAVIA XAVIER 

MESQUITA - OAB:19.168 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 21/02/2018, 

(quarta-feira) ás 16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62197 Nr: 1132-58.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MIQUILIN CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 21/02/2018, 

(quarta-feira) ás 16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35923 Nr: 1127-51.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLGA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que passo a intimar a parte autora da sentença de 

fls.88, a seguir transcrita: "Vistos. Trata-se de Execução de Sentença 

proposta por Maria Olga de Araujo contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. A execução foi recebida à fl. 21. Instada a manifestar-se, a 

parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sendo esta 

julgada às fls. 51 e verso e 68. Às fls. 70/73, foram expedidas as 

respectivas RPVs. Aportaram às fls. 84/85, ofícios provenientes da 

COREJ informando o pagamento das RPVs. Às fls. 86/87, foram expedidos 

alvarás em favor da parte autora e seu advogado. É o relato do 

necessário. Decido. (...) Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte do executado, conforme fls. 84/85, a extinção do feito é medida que 
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se impõe. Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. Sem custas. 

Certifique-se o senhor Gestor Judiciário quanto ao cumprimento do 

disposto no art. 450, § 3º, da CNGC. Certificado o trânsito em julgado, 

determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55766 Nr: 607-47.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS BALDOINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 28/02/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59093 Nr: 949-24.2016.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CT, MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 28/02/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59328 Nr: 1038-47.2016.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFR, MDGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 07/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59624 Nr: 1171-89.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO CAMPOS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 07/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60087 Nr: 1417-85.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GARCIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 07/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62557 Nr: 1390-68.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDMAR RODRIGUES TERRAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Certifico e dou fé que passo a intimar o advogado Dr. Allan Barros acerca 

do documento de fls. 45/47, para que caso tenha sido constituido pelo réu, 

apresente no prazo legal resposta à acusação nos moldes determinados 

do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61212 Nr: 555-80.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NILSON ZDEPSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 21/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60717 Nr: 289-93.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LOPES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 28/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51637 Nr: 325-77.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MS 8.270, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT-8506-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 28/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61129 Nr: 508-09.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA ROSALINA VALÉRIO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 14/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61961 Nr: 984-47.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 21/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62011 Nr: 1019-07.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES DO AMARAL LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 21/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60081 Nr: 1412-63.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 28/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60403 Nr: 133-08.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CELINO ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 14/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61039 Nr: 449-21.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia Médica, agendada para o dia 14/03/2018, 

(quarta-feira) ás 15:30horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do 

Norte/MT.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58047 Nr: 281-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gledson Rodrigues da Silva, Graziele Serrafim Lopes 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas de Souza Sanches, Carla Adriana 

Sabino Sanches, Rotec Veículos Ltda, Sebastião Pereira da Silva, Maria da 

Penha Fernandes da Silva, Helio Bardini Filho, Eva Cristina Alves Garcia 

Bardini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:22331/SP, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte requerida para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30926 Nr: 225-20.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carvalho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59779 Nr: 50144-02.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zuleide Pachuri da Silva Stoll

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noe Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc

Considerando a certidão de fls. 37, não resta alternativa senão julgar 

extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25122 Nr: 487-09.2007.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Silva da Cruz, Alice Alves Bolognoni, 

Neri Silva da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline França da Silva Santos 

- OAB:18306/MT, Andre Henrique Barbosa da Silveira - OAB:15333, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, Waldeci Leles 

Martins - OAB:4840-B/MT

 Vistos, etc.

1- Analisando os autos, verifico que as acusadas Angela Silva da Cruz e 

Alice Alves Bolognoni foram intimadas pessoalmente da decisão de 

pronúncia, porém não lhes foi indagado se pretendem recorrer. Assim, 

determino que sejam intimadas pessoalmente para dizerem expressamente 

se pretendem ou não recorrer da decisão de pronúncia.

2- Com relação à acusada Neri Silva da Cruz, esta foi intimada da decisão 

de pronúncia via edital (fls. 274), por estar solta e em lugar incerto e não 

sabido. Certifique-se, portanto, o decurso de prazo da intimação por edital 

e a preclusão da decisão de pronúncia com relação a ela.

3- A acusada Alice Alves Bolognoni constituiu advogado às fls. 265.

As acusadas Neri Silva da Cruz e Angela Silva da Cruz foram intimadas 

pessoalmente para constituir novo advogado no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de nomeação da Defensoria Pública, e deixaram transcorrer in 

albis o prazo assinalado.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, nomeio como advogado dativo o Dr. André 

Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT 15.333, para continuar a defesa 

técnica, sendo que os honorários advocatícios serão arbitrados 

oportunamente, conforme o trabalho desempenhado e Tabela da OAB/MT.

4- A Secretaria deverá certificar a preclusão da decisão de pronúncia 

com relação às defesas técnicas e acusação.

Caso ainda não tenham sido intimadas, ficam intimadas neste ato da 

decisão de pronúncia, passando a fluir o prazo recursal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52263 Nr: 447-17.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrogilda Leite de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Licinio de França, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar as Impugnação à Contestação, em conformidade à 

ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59106 Nr: 49737-93.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliana Francisco da Silva, Deize Coelho de Barros, 

Eunice Fernandes de Brito, Genuína Silva da Cruz, Maria Cicera Batista da 

Cruz, José Ferreira de Souza, Urbano Fernandes Leite, Margarid Toledo 

Ramos, Maria Iracy da Silva Leite, Terezinha Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previla - Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arvelina Neris de Assunção - 

OAB:MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermes Teseu Bispo Freire 

Junior - OAB:20.111-B, Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - 

OAB:10.350

 Certifica-se que o Número Único do presente feito foi alterado para 

49737-93.2016.811.0077, devido a incompatibilidade em sistema, devendo 

esta numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 7955 Nr: 81-27.2003.811.0077

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdBS, S-CdSdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdiz Pereira Costa - 

OAB:1743-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de ciência do despacho 

proferido ao Representante do requerido, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo. DESPACHO: " Vistos, etc. Defiro o pedido 

de vista à advogada do réu; após, retornem ao arquivo, com baixa.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57280 Nr: 884-87.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Gonçalves de Paula, David Pereira Gonçalves, 

Elízio Ferreira de Souza, Francisco Fernandes Leite, Geronimo Gonçalves 

de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previla - Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arvelina Neris de Assunção - 

OAB:MT 6464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermes Teseu Bispo Freire 

Junior - OAB:20.111-B, Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - 

OAB:10.350

 Cite-se.

Sentença

Processo: 50144-02.2016.811.0077 Código: 59779 Vlr Causa: 20.000,00 

Tipo: Cível

Espécie:  Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: ZULEIDE PACHURI DA SILVA STOLL

Polo Passivo: NOE ESTEVÃO DA SILVA

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 37, não resta alternativa senão julgar 

extinto o processo, sem resolução do mérito. Ante o exposto, julgo extinto 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do 

Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos, 
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se for o caso. Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em 

razão da justiça gratuita. P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Processo: 227-14.2016.811.0077 Código: 57929 Vlr Causa: 2.500,00 Tipo: 

Cível

E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Polo Ativo: APARECIDO CANDIDO FERNANDES

Polo Passivo: LAUDICÉIA MARIA DE SOUZA

Vistos, etc

Considerando que intimado pessoalmente o(a) autor(a), este deixou de dar 

andamento ao feito em 48h, consoante certidão de fls. 44, não resta 

alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito. Ante 

o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil. Autorizo o 

desentranhamento de documentos, se for o caso. Custas pela parte 

autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. P.R.I.C. e, 

após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119988 Nr: 2867-75.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FELICISSIMO DA SILVA, VAGNER 

GARCIA ROSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:OAB/MT 15.694, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 3402-B

 Autos n.2867-75.2017.811.0102

Código n. 119988

Vistos, etc.

Em tempo, considerando que foi designada audiência para o dia 

29/03/2018, e que tal data foi considerada ponto facultativo, conforme a 

Portaria nº 678/2017-PRES, ANTECIPO a solenidade agendada neste 

processo para o dia 22 de fevereiro de 2018 às 09h30min.

CUMPRA-SE de acordo com a decisão à ref. 4.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera/MT, 31 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119908 Nr: 2838-25.2017.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SG, FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2838-25.2017.811.0102

Código n. 119908

Vistos etc.

Trata-se de ação de homologação de acordo extrajudicial, ajuizada por 

Sidiane Gonçalves e Fernando Borges, assistidos pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, em favor do menor Vitor Hugo Gonçalves.

A petição inicial veio instruída com documentos de págs. 04/11.

O Ministério Público manifestou à ref. 09, favorável a homologação do 

acordo.

Os direitos do menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA 

apresente ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença, o acordo de pág. 04/06 por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente do menor envolvido.

Sem custas, uma vez que nessa oportunidade DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 1° de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40421 Nr: 31-86.2004.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA FABIANE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MISTURINI, AURÉLIA MISTURINI, 

VILSON MISTURINI, Neuride Zucchi Misturini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT, JOYCE CARLA M. DE ANDRADE HEEMANN - 

OAB:8723 MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-OAB/MT, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - OAB:15331, 

DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:MT/17824, FABIANO GAVIOLI 

FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:OAB/MT 9876, MATEUS MENEGON - 

OAB:11.229-B, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 Ante o exposto, REVOGO, EM PARTE, A LIMINAR DE FLS. 989/992, para 

determinar que a reintegração da posse, deferida na decisão supra em 

favor da autora, não atinja a área de 886,53ha discriminada e delimitada na 

contestação de Vilson Misturini e Neuride Zucchi (fls. 2021).Para tanto, 

INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe 

voluntariamente a referida área, sob pena de expedição de 

contramandado para o desapossamento.INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67091 Nr: 1066-76.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR MANZANO JUNIOR - 

OAB:MT 8688, LAURA OLIVEIRA EDERICH - OAB:RS/55.141, LUIS 

ARMANDO MAGGIONI - OAB:RS 46815, OSMAR MAGGIONI - OAB:RS 

13012, VICENTE FASOLO DE PARIS - OAB:MT 9361-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intimar o Advogado da parte Autora, para providenciar o pagamento das 

diligências do Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de 

Intimação das penhoras realizadas e Mandado de Remoção do veículo e 

Intimação, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118534 Nr: 2244-11.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2244-11.2017.811.0102

Código nº: 118534

Vistos etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO 

MT, contra despacho proferido por este juízo à ref.04.

Com base na atual legislação processual civil (art. 1.022, CPC/2015), os 

embargos de declaração constituem espécie de recurso de 

fundamentação vinculada, pois são cabíveis em hipóteses taxativamente 

previstas no artigo supracitado, quais sejam:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Por sua vez, dispõe o artigo 1.001 do CPC que dos despachos não cabem 

recurso. Esse é o caso dos autos, pois o recurso foi interposto contra 

despacho deste juízo.

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração oposto 

pela parte requerida.

No mais, instado a emendar a inicial, o exequente apenas apresentou o 

contrato de emissão e utilização do cartão, na forma requerida, deixando 

por sua vez de apresentar a memória do cálculo (art. 700, §2º, I).

Desse modo, INTIME-SE a requerente, pela derradeira vez, para que sane 

a falha apontada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 321, do CPC).

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119900 Nr: 2834-85.2017.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMC, JO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2834-85.2017.811.0102

Código n. 119900

Vistos etc.

Trata-se de ação de homologação de acordo extrajudicial, ajuizada por 

Lays Gracieli Meyer Camilo e Jocimar Oliveira, assistidos pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, em favor dos menores Yanna Lavicne 

Camilo de Oliveira e Yohana Meyer Camilo Oliveira.

A petição inicial veio instruída com documentos de págs. 04/12.

O Ministério Público manifestou à ref. 09, favorável a homologação do 

acordo.

Os direitos das menores se encontram suficientemente preservados, 

razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, 

os termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA 

apresente ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença, o acordo de pág. 04/06 por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente das menores 

envolvidos.

Sem custas, uma vez que nessa oportunidade DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 1° de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70195 Nr: 448-29.2010.811.0102

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO QUIBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 448-29.2010.811.0102

Código nº: 70195

Vistos etc.

 Inicialmente, convém ressaltar que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 212, § 1°, traz que “aplicam-se às ações 

previstas neste Capítulo as normas do Código de Processo Civil”.

Desse modo, considerando a inexistência de advogado constituído pelo 

devedor, que foi defendido por advogado dativo ante a ausência, à época, 

de defensor público na comarca, tem-se que deve ser aplicado o artigo 

513, § 2º, II, do CPC, devendo o executado ser intimado por carta com 

aviso de recebimento.

Assim, DETERMINO a intimação de parte requerida, no último endereço 

válido dos autos – da cidade de Vera/MT, do teor do despacho à fl.187, 

por carta com aviso de recebimento.

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, com ou sem manifestação 

da parte requerida, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

No mais, NOMEIO a Defensoria Pública local para continuar a defesa dos 

interesses do requerido.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 19 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103692 Nr: 1319-20.2014.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos n1319-20.2014.811.0102 Código n° 103692 Vistos etc. [...] 

Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de 

declaração opostos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 1º de 

fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119988 Nr: 2867-75.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FELICISSIMO DA SILVA, VAGNER 

GARCIA ROSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 
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GUIMARÃES JUNIOR - OAB:OAB/MT 15.694, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 3402-B

 Processo número: 2867-75.2017.811.0102

Código n°: 119988

Vistos, etc.

DESIGNO o dia 29 DE MARÇO DE 2018, ÀS 10H00MIN para audiência a ser 

realizada nesta comarca, onde devera comparecer o réu VAGNER 

GARCIA ROSONI, sob as penas da lei, para ser inquirida neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 16 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120559 Nr: 178-24.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRA CATARINA KAYSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON GIRARDELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON GIOVANI DA ROSA - 

OAB:15.720/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 178-24.2018.811.0102

Código n°: 120559

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

citados/intimados, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de 

estilo e com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 12956 Nr: 48-64.2000.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10476

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. 

Contudo, considerando o equivoco no cálculo apresentado pela 

exequente, DETERMINO que retifique o cálculo de fls.146, adotando como 

termo inicial da correção monetária a data da sentença, ou seja, 

05/12/2012, bem como para que aplique juros de mora a partir do trânsito 

em julgado da sentença.Preclusa essa decisão, e atendido o que 

determinado acima, EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do 

credor.Comprovado nos autos o pagamento, CONCLUSOS para sentença 

de extinção.Sem custas. Ante a sucumbência recíproca, cada parte 

arcará com os respectivos honorários.Intimem-se.Vera/MT, de janeiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72193 Nr: 160-13.2012.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA DE CAMPOS, GILBERTO KONRAD, 

LCK-M, ADCK-M, WCK-M, FK-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORISMAR LUIZ BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Desse modo, INDEFIRO o pedido de fl. 221/222, no que tange a 

alegação de nulidade da citação por edital, e por consequência a 

produção de provas pelo requerido, vez que encerrada a instrução do 

feito, estando os autos conclusos para sentença.De outro lado, diante da 

manifestação do réu no interesse na realização da audiência de 

conciliação, e que esta poderá ser realizada a qualquer tempo no 

processo (art. 3º, §3º do CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

conforme a pauta do conciliador desta comarca de Vera/MT.Restando a 

tentativa de conciliação infrutífera, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT,31 de janeiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106096 Nr: 730-91.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Ourinvest SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, RICARDO DE AGUIAR FERONE - OAB:SP 

176.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 730-91.2015.811.0102

Código n°: 106096

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de penhora online em nome da executada, uma vez que 

ainda não houve a citação da parte executada nos autos.

Desse modo, INTIME-SE a requerente para que promova a citação da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108218 Nr: 1446-21.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA DALPASQUALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - 

OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1446-21.2015.811.0102

Código n. 108218

Vistos, etc.

Trata-se de Execução fiscal ajuizada pelo Município de Vera/MT em 

desfavor de Tornearia Dalpasquale Ltda, objetivando o recebimento da 

quantia de R$ 1.055,89 (um mil e cinquenta e cinco Reais e oitenta e nove 

centavos).

À ref. 35, o exequente informou a satisfação parcial do débito, de modo 

que a dívida remanescente perfaz o montante de R$ 433,87 (Quatrocentos 

e trinta e três reais e oitenta e sete centavos). Diante do valor irrisório, 

com fundamento no Provimento nº 13/2013, requer o arquivamento do 

feito, até que o débito alcance montante apto à execução.

 O Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 
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Grosso prevê o arquivamento provisório das ações de execuções fiscais, 

cujo valor do débito seja inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, o que atualmente 

equivale à quantia de R$ 1.937,85 (um mil novecentos e trinta e sete reais 

e trinta e oito centavos), conforme artigo 3º da Portaria n.º 

153/2014-SEFAZ.

Na presente ação, denoto que o valor do débito passou a ser inferior ao 

valor mencionado no aludido Provimento.

Diante disso, em cumprimento ao disposto no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

defiro o pedido da exequente, pelo que DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor e com baixa no Relatório 

Estatístico.

O arquivamento dos autos diante de tal situação não está sujeito ao 

recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112510 Nr: 1424-26.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS WEISEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos n.1424-26.2016.811.0102

Código n. 112510

Vistos, etc.

Diante da certidão de ref. 28, INTIME-SE o exequente, para que dê 

impulsionamento ao feito, indicando bens passiveis de penhora, no prazo 

de 20 (vinte dias).

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105089 Nr: 377-51.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA APARECIDA DE ALMEIDA DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.377-51.2015.811.0102

Código n. 105089

Vistos, etc.

Considerando que a carta precatória retirada pelo autor, não foi distribuída 

no juízo deprecado (ref. 28), e que já decorreram mais de 02 (dois) anos 

desde então, INTIME-SE o autor para que junte aos autos a carta 

precatória de ref. 19, no prazo de 05 dias.

Ainda, considerando que até o presente momento não houve a citação da 

parte executada, deverá o autor, no prazo supramencionado, promover a 

citação da parte ré.

 Vera/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107659 Nr: 1240-07.2015.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FILHO DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1240-07.2015.811.0102

Código n. 107659

Vistos, etc.

Cuida-se de ação pelo rito ordinário ajuizada por EDINALVA BARBOSA DA 

SILVA em desfavor de EDSON FILHO DA SILVA ARAÚJO, na qual pleiteia 

a anulação do assento de nascimento do requerido, a fim de que se 

exclua o nome da requerente, bem como dos avós paternos.

Não obstante as partes tenham informado desinteresse na produção de 

provas, verifica-se que somente as alegações da autora e os documentos 

por ela juntados aos autos não são suficientes ao deslinde do feito, além 

do fato de que o requerido foi citado por edital, sendo-lhe nomeado 

curador especial, impossibilitando produção de provas por parte deste.

 Além do mais, conforme art. 1.604, do Código Civil, o registro de 

nascimento, não poderá ser alterado, salvo por erro ou falsidade.

Assim, visando esclarecer as alegações feitas pela autora, de que não 

houve seu consentimento para realização do ato, converto o feito em 

diligência e DETERMINO seja oficiado o Cartório de Registro Civil desta 

comarca de Vera/MT, a fim de que esclareça em quais condições fora 

realizado o assento de nascimento do requerido Edson Filho da Silva 

Araújo, bem como se consta assinatura da requerente. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Vera/MT, 1º de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105407 Nr: 535-09.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTANHA E CASTANHA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 Código Apolo nº: 105407

Vistos, etc.

A fim de viabilizar o cumprimento do que determinado à ref. 56, INTIME-SE 

a pessoa de Lígia Tieme de Oliveira para que informe uma conta bancária 

para a restituição do valor constrito. Prazo: 10 (dez) dias.

Atendido, proceda-se à restituição da quantia bloqueada à ref. 56.

Após, INTIME-SE o credor para que dê impulso ao feito no prazo de 10 

(dez) dias.

Vera/MT, 02 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112502 Nr: 326-33.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.326-33.2016.811.0102

Código n. 112502

Vistos, etc.

Diante da certidão de ref.20, defiro o pedido ministerial à ref. 39, para tanto 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação da requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito 

(art. 485, III, §1º, do CPC).

Apresentado o endereço, CUMPRA-SE nos termos da decisão de ref. 04.
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EXPEÇA-SE, o necessário nos presentes autos.

Vera/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119898 Nr: 2832-18.2017.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASM, LDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2832-18.2017.811.0102

Código n. 119898

Vistos.

Trata-se de ação de homologação de acordo extrajudicial, ajuizada por 

ANTÔNIA SOUZA MOURÃO e LINDOMAR DOMINGOS ALVES, em favor da 

filha Laiz Joziane Souza Alves.

 A petição inicial veio instruída com documentos de págs. 04/10.

Instado a manifestar-se o Ministério Público o fez à ref. 09, não se opondo 

a homologação do presente acordo.

 Os direitos da menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença, o acordo de pág. 04/05 por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente da menor envolvida.

Sem custas, uma vez que nessa oportunidade DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120555 Nr: 176-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULMAP - SUL AMAZÔNIA MADEIRAS E 

AGROPRECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES 

RURAIS RIO FERRO, JOSÉ RAIMUNDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - 

OAB:12.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 176-54.2018.811.0102

Código n°: 120555

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

citados/intimados, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de 

estilo e com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 01de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114967 Nr: 803-92.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE LIMA DA COSTA, MIRIAN LIMA DA 

COSTA, JOELSON LIMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT, Marilei Stela 

Schlosser Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:OAB/MT 9876, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Autos n.803-92.2017.811.0102

Código n. 114967

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito ordinário, proposta por Maria Gorete Lima, Mirian 

Lima da Costa e Joelson Lima da Costa, em face de Marilei Stela 

Scholosser Pereira e Município de Vera, objetivando indenização por 

danos morais e materiais, decorrentes do falecimento de Joel Esmério da 

Costa.

À ref. 38, a requerente a requerente postulou pela majoração da pensão 

concedida alhures em tutela de urgência, aduzindo que o valor de 02 

(dois) salários mínimos, não se fazem mais suficientes para subsidiar as 

despesas da família. Alega ainda, que o requerente Joelson, necessita de 

atenção especial com gastos elevados devido a sua condição. Assim 

postulam pela majoração da pensão em 05 (cinco) salários mínimos.

DECIDO.

Os requerentes postulam pela majoração da pensão mensal concedida em 

sede de tutela antecipada para o montante de 05 (cinco) salários mínimos, 

aduzindo que o valor de 02 (dois) salários mínimos pagos atualmente, não 

são suficientes a subsidiar os gastos familiares.

 De sua vez, a alteração do valor já fixado, somente se viabilizará se 

demonstrada a mudança concreta da situação financeira de quem a supre 

ou a recebe.

 Todavia, a fundamentação da parte autora, não se mostra suficiente para 

embasar a majoração da pensão já prestada. Isso porque, muito embora 

tenha informado que o autor Joelson, necessita de atenção especial, e 

demanda de maiores gastos, tais fatos não foram comprovados pela 

autora.

 Além, do mais, não há quaisquer documentos nos autos que demonstrem 

a necessidade da autora, tampouco que os valores já pagos são de fato 

insuficientes, visto que não comprovado nos autos seus rendimentos e 

gastos mensais.

 De mais a mais, a majoração submete-se à demonstração inequívoca da 

alteração do binômio necessidade/possibilidade, motivador da decisão que 

o arbitrou, diante de alterações nas condições, o que não restou 

demonstrado.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de majoração da pensão mensal.

De outro lado, CITE-SE a requerida, Marilei Stela Scholosser Pereira, 

observando o endereço indicado à ref. 39, nos termos da decisão de ref. 

04, bem como do acórdão à ref. 24.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 01 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68343 Nr: 1229-22.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS CARLONGA BENITES, FÁBIO JÚNIOR 

DA SILVA, ROMER OBERDAN DE ARAÚJO, SUELEN MATIAS BERÇANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para 

CONDENAR os réus Romer Oberdan de Araújo e Suelen Matias Berçaneti 

como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, I, e V, do Código Penal. - Da 
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aplicação da pena. [...] a)Da ré Suelen Matias Berçaneti.[...] pena em 05 

(cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 85 (oitenta e cinco) 

dias-multa, pena essa que TORNO DEFINITIVA, ante a não incidência de 

outras circunstâncias quantificadoras[...] b)Do réu Romer Oberdan de 

Araújo.[...] passando a arbitrá-la em pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) 

meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 115 (cento e quinze) 

dias-multa, pena essa que TORNO DEFINITIVA, ante a não incidência de 

outras circunstâncias quantificadoras.[...] O regime inicial de cumprimento 

da pena será o semiaberto, [...] Das disposições comuns aos réus.Deixo 

de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos[...] 

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração ao ofendido (art. 387, IV, CPP[...]Condeno os réus ao pagamento 

das despesas e custas processuais[...] reconheço aos réus o direito de 

apelar em liberdade, na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo 

Penal.– Das disposições finais.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado:a.Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;b.Providencie-se 

a conta das custas e da multa, intimando-se os sentenciados a pagá-las 

em 10 (dez) dias;c.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo 

suspensos os direitos políticos dos apenados enquanto durarem seus 

efeitos;d.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI; e 7.16.1, todos da 

CNGC).e.Remetam-se os autos conclusos para designação de audiência 

admonitória.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65942 Nr: 1503-54.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA LUZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Na espécie vertente, embora o fisco ou a adquirente do imóvel não 

tenha pleiteado a substituição da CDA, o pedido de substituição do polo 

passivo no executivo encontra o mesmo óbice, pois somente podem 

figurar no polo passivo de uma execução fiscal aqueles contra os quais 

foi lançado o tributo cobrado. Desse modo, INDEFIRO o pedido de 

substituição do polo passivo da demanda.Por outro lado, DEFIRO o pedido 

de suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

pleiteada.Decorrido o prazo, MANIFESTE-SE o exequente, em 10 (dez) 

dias, sendo o seu silêncio interpretado como quitação da dívida 

tributária.Após, conclusos.Vera/MT, 19 de janeiro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113314 Nr: 61-67.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ZANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na 

inicial, para: a) tornando definitiva a tutela antecipada à ref. 04, 

CONDENAR o réu na obrigação de fazer consistente em recompor a área 

ambiental degradada (90,6 hectares), mediante o plantio de espécies 

arbóreas típicas da vegetação nativa da região, por meio da realização do 

CAR – Cadastro Ambiental Rural e da apresentação junto à SEMA, no 

prazo de 60 (sessenta) dias do PRAD – Plano de Recuperação da Área 

Degradada, onde ocorreu o dano ambiental, a fim de satisfazer a 

obrigação legal de reparar o dano ambiental causado, mediante 

acompanhamento do Ministério Público. b) CONDENAR o requerido ao 

pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação 

de sentença, destinados a FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente; e 

c) CONDENAR o réu à obrigação de não fazer, consistente na abstenção 

de danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel 

rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente. Para o caso 

de descumprimento das obrigações impostas, fixo multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor estimado e atualizado dos danos 

ambientais diretos e indiretos causados, os quais deverão ser estipulados 

pelo ente autor;Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas a pagar ou ressarcir (art. 18, Lei nº 7.347/1985).Por outro 

lado, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), também 

deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao autor para 

promover o de direito no prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do 

interessado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera-MT, 26 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 
 
RETIFICAÇÃO AO PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 
ESTAGIÁRIO  - NÍVEL SUPERIOR 
 
EDITAL RETIFICATIVO N. 002/2018/DF 
 
A Excelentíssima Dra. Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro da 
Comarca de Arenápolis/MT, no uso de suas atribuições legais,  com fundamento na Lei 
Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 
de maio de 2011, RETIFICA o Edital n. 001/2018-DF, em que tornou pública a abertura do 
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para o Fórum da Comarca de 
Arenápolis, na área de Direito, Administração e Ciências Contábeis, contudo, mediante as 
condições estabelecidas e retificadas e/ou suprimidas, conforme itens: 1 e seguintes; 2 e 
seguintes; 3 e seguintes;  4 e seguintes; 5- 5.6 e seguintes; 6 suprimido;7- 7.7 e seguintes; 8 e 
seguintes; bem como o conteúdo programático , a seguir: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A coordenação, a operacionalização e o acompanhamento do Processo Seletivo para 
recrutamento de estagiário será de responsabilidade das Gestoras Geral e Administrativa, com 
apoio do Juiz Diretor do Fórum. 
1.2 O processo seletivo visa o preenchimento de 1 vaga, bem como a formação do cadastro 
de reserva no quadro de estagiários remunerados do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso, para estudantes de nível superior. 
1.3 O estágio será realizado na Secretaria da Vara Única da Comarca de Arenápolis. 
1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem aprendizado 
técnico sob a supervisão e acompanhamento de um magistrado ou servidor do Poder 
Judiciário, sem qualquer forma de vínculo empregatício. 
1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade de 01 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por igual período. 
1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em uma prova objetiva. 
1.7 O conteúdo programático constará do Anexo I do presente edital. 
1.8 Será observado o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 06 (seis) 
horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem prejuízo das atividades 
discentes. 
1.9 Os estagiários farão jus a uma bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84(novecentos e vinte 
reais e oitenta e quatro centavos), para estudantes de nível superior. 
1.10 Nos termos do art. 29 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, é 
assegurado ao estagiário auxilio transporte no valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito 
reais e quarenta centavos). 
1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do Estágio, terão cobertura 
de seguro de acidentes pessoais, cujo pagamento da apólice será responsabilidade da empresa 
de operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da Resolução n. 
008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011. 
1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n.008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 
2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de Compromisso de Estágio, pelo período 
de 01(um) ano, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante 
instrumento próprio, com exceção dos portadores de deficiência, a teor do que estabelece o 
artigo 11 da Lei n. 11.788, de 25/9/2008. 
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2. DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR 
2.1 Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou privadas de educação 
superior. 
2.2 Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente matriculados em Universidade 
e Faculdades do Estado de Mato Grosso, reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC, e 
que estejam cursando, no mínimo, o terceiro semestre do curso de Direito, ou segundo 
semestre dos demais cursos. 
2.3 Na data de início do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos 
completos. 
 
4. DAS VAGAS 
4.1 No ato da inscrição os candidatos deverão optar por apenas uma localidade de estágio para 
as quais concorrerão, obedecidas as especialidades de cada curso, conforme Anexo II deste 
Edital. 
4.2 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Estágio do Departamento de 
Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas disponibilizadas neste 
edital e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção. 
4.3 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao comparecimento no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação e à apresentação dos documentos de 
identificação pessoal e comprobatórios do vínculo com a instituição de ensino  conveniada. 
4.4 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até o limite de 06 (seis) 
meses da data prevista para a conclusão do curso. 
 
5. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
(...) 
5.9 Os candidatos portadores de deficiência ficam submetidos à mesma nota mínima exigida 
aos demais candidatos para aprovação. 
5.10 As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos portadores de deficiência, serão 
aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de 
classificação no processo seletivo. 
5.11 A classificação de candidatos portadores de deficiência obedecerá aos mesmos critérios 
adotados para os demais candidatos. 
5.12 A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em duas listas, contendo, a 
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a 
segunda, somente a pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 
5.13 O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções 
constantes deste edital será considerado inabilitado para participar da seleção. 
 
6.(...) Suprimido 
 
7. DO EXAME DE SELEÇÃO 
(...) 
7.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 (quarenta) 
questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. Cada questão objetiva terá a 
forma de teste, com quatro alternativas (a, b, c, d). 
7.8 Para os candidatos do curso de Direito, a prova constará de 10 (dez) questões de 
Português, 10 (dez) de Noções de Informática e 20 (vinte) de Noções de Direito 
(Constitucional, Civil, Processual Civil, Penal e Processual Penal). Para os demais 
candidatos, de nível superior, a prova constará de 10 (dez) questões de Conhecimentos 
Gerais (Atualidades), 10 (dez) questões de Português, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 10 
(dez) de Noções de Informática. 
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7.9 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida qualquer 
rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquidpaper ou similar) ou apagamento através de 
borracha ou similar, sendo computada como errada a questão com tais ocorrências. 
7.10 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado apenas no 
local especificamente destinado para esse fim. 
7.11 Não será permitido qualquer tipo de consulta. 
7.12 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com 
urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela fiscalização da aplicação 
das provas e aos demais candidatos, sob pena de desclassificação do processo seletivo. 
7.13 A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das provas 
importará na sua eliminação. 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO. 
8.1  Cada questão da prova objetiva valerá 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. 
8.2  Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) de acertos na prova objetiva 
8.3  A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos 
candidatos na prova objetiva. 
8.4  Em caso de empate, será priorizado o candidato que: 
a) Tiver cumprido maior parte do curso; 
b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 
c) Tiver maior idade. 
8.5  A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida nas provas 
objetivas. 
 
Permanecerão inalteradas as demais disposições do Edital n. 001/2018. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital que será 
divulgado na emissora de Rádio local, DJE e imprensa do TJMT. 

 
Arenápolis, 30 de janeiro de 2018. 

 
 
 

MARINA CARLOS FRANÇA 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
NÍVEL SUPERIOR – DIREITO 
 
PORTUGUÊS 
1) Ortografia Oficial. 
2) Acentuação Gráfica. 
3) Flexão Nominal e Verbal; 
4) Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 
5) Emprego de Tempos e Modos Verbais 
6) Vozes do Verbo. 
7) Concordância Nominal e Verbal. 
8) Regência Nominal e Verbal. 
9) Ocorrência de crase. 
10) Pontuação. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, 
gerenciador de impressão. 
2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas. 
3) Noções básicas do Word. 
4) Noções básicas de Excel. 
5) Gerenciamento de arquivos. 
6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. 
 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
1) Constituição: conceito, objeto e classificações. Supremacia da Constituição.  
Aplicabilidade das normas constitucionais. 
2) Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos e 
deveres individuais e coletivos. 
3) Da nacionalidade. Nacionalidade originária. Nacionalidade derivadas. Hipóteses 
constitucionais de perda de nacionalidade. 
4) Da organização do Estado. Da organização político-administrativa. Da união. Dos 
estados federados. Dos municípios. Da administração pública.  
5) Dos servidores públicos. 
6) Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à Justiça. 
7) Do Poder Executivo. 
8) Do Poder Legislativo. 
9) Da Ordem Social. 
10) Da Seguridade Social. 
 
NOÇÕES DE DIREITO CIVIL. 
1) Das Pessoas. Das Pessoas Naturais. Das pessoas jurídicas. Do Domicílio. 
2) Dos Bens. Das diferentes classes de bens. 
3) Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. 
4) Da prescrição e decadência. 
 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
1) Competência: conceito, competência funcional e territorial; competência internacional. 
2) Processo e procedimento: natureza e princípios, formação, suspensão e extinção. 
Pressupostos processuais, tipos de procedimentos. 
3) Prazo: conceito, classificação, princípios, contagem, preclusão. 
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4) O Juiz: poderes, deveres e responsabilidades. 
5) O Ministério Público e os auxiliares da justiça. 
6) Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores. 
7) O Litisconsórcio. 
8) Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação a lide, 
chamamento ao processo e assistência. 
9) Dos atos processuais. 
10) Da petição inicial: conceito e requisitos. 
11) Do pedido: espécies, modificação, cumulação. 
12) Da citação: Da resposta do réu: contestação, exceções, reconvenção. 
13) Da prova: conceito, modalidades, princípios gerais, objeto, ônus e procedimentos. 
14) Da audiência. 
15) Da sentença. 
16) Da coisa julgada. 
 
NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
1) Da aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e da anterioridade. A 
lei penal no tempo e espaço. O fato típico e seus elementos. Relação de 
causalidade. 
2) Crime consumado, tentado e impossível. 
3) Crime doloso e culposo. 
4) Causas excludentes de responsabilidade. 
5) Da imputabilidade penal. 
6) Das penas: espécies, cominação e aplicação. 
7) Da suspensão condicional da pena. 
8) Do livramento condicional. 
9) Das medidas de segurança. 
10) Da extinção da punibilidade. 
 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
1) Princípios gerais. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às 
pessoas. Sujeitos da relação processual. Inquérito Policial. 
2) Ação Penal: conceitos, condições, pressupostos processuais. Ação Penal pública. 
Ação Penal Privada. 
3) Competência: critérios de determinação e modificação. 
4) Da prova: conceito, princípios básicos, objeto, meios, ônus, limitações constitucionais 
da prova, sistemas de apreciação. 
5) Do Juiz, do Ministério Público, do acusado e do defensor, dos assistentes e auxiliares 
da justiça. 
6) Da prisão e da liberdade provisória. 
7) Das citações e intimações. 
8) Forma lugar e tempo dos atos processuais. 
9) Dos atos processuais. 
10) Dos atos das partes, dos Juízes, dos auxiliares da Justiça e de terceiros. 
11) Dos prazos. 
12) Da Sentença. 
13) Da coisa julgada. 
 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
NÍVEL SUPERIOR (Administração e Ciências Contábeis) 
PORTUGUÊS 
01) Ortografia Oficial. 
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02) Acentuação Gráfica. 
03) Flexão Nominal e Verbal; 
04) Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 
05) Emprego de Tempos e Modos Verbais 
05) Vozes do Verbo. 
06) Concordância Nominal e Verbal. 
07) Regência Nominal e Verbal. 
08) Ocorrência de crase. 
09) Pontuação. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, 
gerenciador de impressão. 
2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas. 
3) Noções básicas do Word. 
4) Noções básicas de Excel. 
5) Gerenciamento de arquivos. 
6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Afirmação e negação no conjunto dos números reais, nas proposições, nas sentenças 
abertas e nas operações em conjuntos. Raciocínio Matemático, Lógico-Numérico e  
Lógico-Quantitativo. Raciocínio Lógico-Matemático em atividades que envolvem  
máximos e mínimos de funções, na teoria dos conjuntos, no sistema de numeração 
decimal. Sucessões. Progressão Aritmética. Progressão Geométrica. Probabilidade. 
Regra de três simples e composta. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES) 
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável e segurança pública. 
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ANEXO II 
 

CADASTRO DE DADOS PESSOAIS – ESTAGIÁRIOS 
 

INSCRIÇÃO N.______/2018 
 
NOME:___________________________________________________________________________ 
RAÇA: (   )Amarela (  ) Branca  (  ) Indígena (  )Negra ( ) Parda  (  ) Não informado 
PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL:  (  ) Sim   (   )Não 
TIPO DE DEFICIÊNCIA: (  )Física  (  ) Visual  (  )Auditiva – CID:______________________________ 
SEXO: (   ) Masculino   (   ) Feminino  
DATA DE NASCIMENTO:__________/_______/____________  IDADE:_______________________ 
EMAIL:___________________________________________________________________________ 
PAIS DE NASCIMENTO:_____________________________________________________________ 
CIDADE DE NASCIMENTO:________________________________ESTADO:__________________ 
FATOR SANGUÍNEO: (    ) A+    (    ) A-    (    ) B+     (    ) B-    (    ) AB    (  )AB-    (    ) O+       (    ) 0- 
ESTADO CIVIL:(   )Casado  (    )Divorciado   (    ) Sep Jud (    )Solteiro   (   )União estável  (    )Viúvo 
 
ENDEREÇO: 
RUA/AV________________________________________________________________N._________ 
BAIRRO:__________________________________________________________________________ 
CIDADE:______________________________ESTADO____________________________________ 
TELEFONE FIXO:_______________CELULAR__________________COMERCIAL______________ 
 
DOCUMENTOS PESSOAIS: 
RG.N.____________DATA EMISSÃO___________ORGAO EMISSOR:_______________ESTADO 
DO ÓRGÃO___________________ 
CPF N.______________________Nº REG DA CNH__________________VALIDADE_____________ 
CATEGORIA: (   )A          (  )B        (  )C        (  )D       (   )E              (    ) NÃO POSSUI 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
(   ) BANCO DO BRASIL      AGÊNCIA:________    CONTA CORRENTE_________ 
(   ) BANCO BADESCO       AGÊNCIA:________    CONTA CORRENTE_________ 
(   ) BANCO ITAÚ              AGÊNCIA:________    CONTA CORRENTE_________ 
 
DADOS ADICIONAIS: 
NOME DO CONJUGE/COMPANHEIRO:_________________________________________________ 
NOME DO PAI:_____________________________________________________________________ 
NOME DA MÃE: ___________________________________________________________________ 
 
NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 
CIDADE/UF:_______________________________________________________________________ 
CURSO:___________________________________TURNO:________________________________ 
ANO (se curso anual):_____________________SEMESTRE (se curso semestral) _______________ 
HORÁRIO DO ESTÁGIO:  (   ) 12 às 18 h  (   ) 13 às 19 h   (  ) Outro___________________________ 
 
LOTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO: Secretaria da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT 
 
SUPERVISOR DE ESTÁGIO: Glória de Jesus Pereira Santana – Mat. 1117 
CARGO: Gestora Geral 
E-MAIL: arenapolis@tjmt.jus.br 
 
 
DATA:_______/______/____         ASSINATURA:___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Disponibilizado - 05/02/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10193 Caderno de Anexos - 8 de 15

cid:______________________________
mailto:arenapolis@tjmt.jus.br


ANEXO III 
 

 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 
MATRÍCULA: NOME:_____________________________________________________________ 
CPF:______________________________ RG:_______________________SSP________________ 
PAI:___________________________________ CPF:____________________________________ 
MÃE:_________________________________ CPF:_____________________________________ 
CÔNJUGE CPF:___________________________________________________________________ 
(   )TRIBUNAL DE JUSTIÇA -                      (  X  )COMARCA DE ARENÁPOLIS 
LOTAÇÃO: Sec. da Vara única – Fórum de Arenápolis 
 
VÍNCULO FUNCIONAL 
(  ) Efetivo ocupante de cargo comissionado Cargo: 
(  ) Efetivo com função de confiança Cargo: 
(  ) Cargo em comissão Cargo: 
(  ) Contrato temporário Cargo: 
(  ) Requisitado/cedido Cargo: 
(à disposição, ocupante de cargo em comissão) 
(X) Estagiário 
(  ) Credenciado 
 
Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, com Magistrados, Servidores, Estagiário ou Credenciado? 
(   ) SIM                                   (    ) NÃO 
 

Nome do Parente Cargo Efetivo Relação de 
Parentesco 

Lotação CNE/FC 

     
     

 
 
Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, 
em cumprimento a Súmula Vinculante n° 13, Resolução n° 07/2005, seus Enunciados 
Administrativos, firmo a  presente declaração. 
 
 

Arenápolis, ____ de _______________ de  2018 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO 

Eu__________________________________, brasileiro(a), portador(a) do CPF 

n._________________________________________ e RG n..__________________________________, declaro que 

tomei conhecimento do inteiro teor do Edital n. 001/2018   e do Provimento n. 

16/2016/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de 

profissionais na área de Psicologia e Fisioterapia para prestação de serviços na 

Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que concordo com as regras 

estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

São José dos Quatro  Marcos,      de  fevereiro de 2018 

_______________________________________ 

EDITAL Nº 01-2018
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO  DE  RELAÇÃO  DE  PARENTESCO 

NOME DO CANDIDATO(A): 

_______________________________________________________________ 

CPF: RG: CÔNJUGE:

PAI: MÃE:

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU 

POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU 

SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO 

NO PODER JUDICIÁRIO? 

SIM(  )                                      NÂO(  )

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE SETOR 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABIUDADE 

PENAL, ClVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VlNCULANTE N° 

13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO W 07/2005, DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE 

DECLARAÇÃO. 

DATA ASSINATURA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

EDITAL Nº 02-2018

ANEXO I  

EXCELENTÍSSIMA  SENHORA  JUÍZA  DE  DIREITO/IRETORA  DO  FORO  DA 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. 

Eu___________________________________, brasileiro(a), portador(a) do CPF n. -

_____________________e RG n.-______________________________________________residente e  

domiciliado(a)  na 

__________________________________________________, venho requerer 

a inscrição para o credenciamento 

de______________________________________________(indicar a especialidade 

do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para tanto, os 

documentos exigidos do Provimento 06/2014/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 

informações aqui prestadas são verdadeiras. 

  São José dos Quatro Marcos,      de fevereiro de  2018.
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ANEXO II 

FICHA CADASTRAL 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 

DADOS PESSOAIS
Nome: Data de Nascimento: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: Sexo: ( )F ( )M 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 

Estado Civil: Profissão: Registro no Conselho 
Regional: N«: 

Registro na Previdência Social: PIS/PASEP: 

Filiação
Pai: 
Mãe: 
Endereço Residencial: 

e-mail: Telefone Residencial Telefone Comercial 

Nome da entidade que concluiu o curso superior 

Curso Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

Eu__________________________________, brasileiro(a), portador(a) do CPF 

n._________________________________________ e RG n..__________________________________, declaro que 

tomei conhecimento do inteiro teor do Edital n.002/2018 e do Provimento n. 

006/2014/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de 

profissionais na área de Assistente Social para prestação de serviços na 

Vara/Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que concordo com as regras 

estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

 

São José dos Quatro  Marcos, ________________ de  fevereiro de 2018. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

NOME DO CANDIDATO(A): 

__________________________________________________________________  

CPF: RG: CÔNJUGE:

PAI: MÃE:

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, 
COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, 
COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, 
CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? 

SIM (   )             NÃO (   )
SIM 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE
PARENTESCO 

SETOR 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE 
RESPONSABIUDADE PENAL, ClVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO 
A SÚMULA VlNCULANTE N° 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
RESOLUÇÃO W 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS 
ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

DATA           ASSINATURA   
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